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Główne zagadnienia
Ustawa o roszczeniach o naprawienie
szkody wyrządzonej przez naruszenie
prawa konkurencji
Zasady dochodzenia odszkodowania
– praktyczne problemy
Funkcjonowanie programów zgodności
z prawem konkurencji w przedsiębiorstwach
Zarządzanie dokumentacją i wymiana
informacji między przedsiębiorcami
– punkty krytyczne
Zapewnienie zgodności w relacjach z innymi
przedsiębiorcami – sprawdzone sposoby
Analiza umów o współpracy pod kątem prawa
konkurencji
Działania przedsiębiorcy podejmowane w celu
wyjaśnienia potencjalnych naruszeń prawa
konkurencji – case study
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PROGRAM - DZIEŃ I
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30 	Ustawa o roszczeniach o naprawienie
szkody wyrządzonej przez naruszenie
prawa konkurencji

13:30	Funkcjonowanie programów
zgodności z prawem konkurencji
w przedsiębiorstwach
• Stosowane programy zgodności – case study

• Private enforcement - ryzyka i szanse dla
przedsiębiorców

• Programy zgodności jako skuteczne
przygotowanie do kontroli UOKiK w praktyce

• Domniemania: winy i wyrządzenia szkody
przez kartel

• Wysokość sankcji nakładanych przez UOKiK
za poszczególne przewinienia

• Ułatwienia proceduralne; wyjawienie dowodów

• Jak wyeliminować najczęstsze luki techniczne
w funkcjonowaniu systemów i procedur
zgodności

• Zmiany dotyczące przedawnienia
Robert Gago, Radca Prawny, Counsel, Kancelaria Hogan Lovells

10:30 Przerwa kawowa
11:00	Zasady dochodzenia odszkodowania
– praktyczne problemy

Mateusz Oskroba, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz
i Wspólnicy

15.30	Zarządzanie dokumentacją i wymiana
informacji między przedsiębiorcami
– punkty krytyczne

• Udowodnienie wysokości poniesionej szkody

• Jakie obowiązki w zakresie zarządzania
dokumentacją wymusi wdrożenie dyrektywy
private enforcement? Jak się do niej
przygotować?

• Dostęp do dowodów w aktach UOKiK,
ograniczenia
• Obowiązek udowodnienia przerzucenia
nadmiernego obciążenia

• Ryzyka związane z przepływem informacji
między przedsiębiorcami

• Przepisy intertemporalne

• Współpraca w stowarzyszeniach branżowych
i inicjatywy branżowe

Radosław Pawluk, Adwokat, Associate, Kancelaria Hogan
Lovells

12:30 Przerwa na lunch

• Wymiana informacji między konkurentami
w toku procesów fuzji i przejęć
Maciej Żelewski, Associate, Domański Zakrzewski Palinka

16:30 Zakończenie I dnia warsztatów
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PROGRAM - DZIEŃ II
9:00 Rejestracja

uczestników i poranna kawa
9:30 Z
 apewnienie zgodności w relacjach
z innymi przedsiębiorcami – sprawdzone
sposoby

14:00	Działania przedsiębiorcy podejmowane
w celu wyjaśnienia potencjalnych
naruszeń prawa konkurencji – case
study
• Odpowiedzialność przedsiębiorcy za czynności
podejmowane przez jego pracowników /
podwykonawców (SA Musique Diffusion,
VM Remonts)

• Zapewnienie zgodności w porozumieniach
pomiędzy konkurentami w zakresie
współdziałania w realizowanych wspólnie
projektach
• Problematyka porozumień wertykalnych

• Rodzaje naruszeń podejmowanych przez
pracowników lub podwykonawców
przedsiębiorcy

• Jakie porozumienia wertykalne uznaje się
za zakazane – case study

• Sposoby wykrycia naruszeń oraz zachęcania
pracowników do podejmowania współpracy

• Wymiar odpowiedzialności za zawarcie
zakazanego porozumienia

• Postępowanie wewnętrzne w celu ustalenia
czy naruszenie miało miejsce (LEGO)

• Analiza due diligence partnerów biznesowych

Marta Balcerowska, Radca Prawny, Associate, Domański
Zakrzewski Palinka

• Działania podejmowane przez przedsiębiorcę
w przypadku naruszeń (zmiany w prowadzonej
działalności, dystansowanie się od działań
pracowników / podwykonawców, postępowanie
dyscyplinarne, wniosek leniency)

11:00 Przerwa kawowa
11:30	Analiza umów o współpracy pod kątem
prawa konkurencji
• Monitorowanie umów pod kątem ryzyka
naruszenia reguł konkurencji

Marcin Alberski, Associate, Kancelaria Bird & Bird

15:30	Zakończenie warsztatów; Wręczenie
certyfikatów Uczestnikom

• Najczęstsze pułapki w umowach
• Case study
Jarosław Sroczyński, Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria
Markiewicz & Sroczyński

13:00 Przerwa na lunch
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Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie
Zapewnienie zgodności z prawem konkurencji staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Z jednej
strony Prezes UOKiK nakłada coraz wyższe, wielomilionowe
kary, a z drugiej już wiosną wejdzie w życie nowa ustawa mająca ułatwić dochodzenie odszkodowań przez podmioty poszkodowane wskutek naruszeń prawa konkurencji. Dotychczas trudności dowodowe oraz inne kwestie proceduralne,
sprawiały, że w Polsce liczba tego typu prywatnoprawnych
spraw była niewielka, ale może się to szybko zmienić wskutek implementacji tzw. Dyrektywy Private Enforcement.
Efektywny systemu zarządzania ryzykiem naruszenia przepisów prawa ochrony konkurencji można osiągnąć jedynie
poprzez prowadzenie skutecznego programu zgodności.
Uczestnictwo w warsztacie umożliwi Państwu skuteczne
przygotowanie się do nowych przepisów. Nasi Eksperci
przedstawią ułatwienia proceduralne dla poszkodowanych
zawarte w ustawie oraz praktyczne problemy związane
z pozyskiwaniem odszkodowania, które mogą Państwo
napotkać. W ramach warsztatu Eksperci udzielą Państwu
cennych wskazówek odnośnie skutecznego funkcjonowania
programów zgodności. Specjaliści w praktycznej odsłonie
przybliżą Państwu najczęstsze luki w systemach i procedurach oraz swoje uwagi, które pozwolą Państwu na wprowadzenie nowych standardów współpracy z innymi członkami
rynku.

Grupa docelowa
Warsztat kierujemy do Członków Zarządów, Dyrektorów,
Kierowników i Specjalistów z działów:
• Prawnych
• Compliance
• Handlowych

Organizator
MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań
biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze
menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce.
Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków,
ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej
branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji
centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów.
Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z:
Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG,
Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y,
Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco
Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi:
MM Conferences S.A., MMC Academy, MMC Szkolenia, MMC
Events oraz MMC Design.

Kontakt do Producenta
Edyta Pełka
Młodszy Kierownik Projektu
Dział Produkcji
tel: 22 379 29 56
e-mail: e.pelka@mmcpolska.pl

Adres warsztatu
Hotel Westin
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl

Zapewnienie zgodności
w aspekcie najnowszych
zmian w prawie
konkurencji

§

27-28 marca 2017
Hotel Westin, Warszawa

PRELEGENCI
Marcin Alberski

Associate, Kancelaria Bird & Bird
Marcin Alberski specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji na rynkach regulowanych i tych opartych na prawach własności
intelektualnej. Associate w międzynarodowym zespole prawa konkurencji oraz w zespole Tech & Comms w polskim biurze Bird & Bird.
Doradza klientom od 2011 roku, specjalizując się w międzynarodowym prawie ochrony konkurencji oraz w zagadnieniach własności
intelektualnej. Marcin pracuje dla klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym dla branży mediowej, internetowej, telekomunikacyjnej,
life sciences, IT oraz sektora spożywczego. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy wielu projektach, włączając postępowania
z zakresu ochrony konkurencji (zarówno przed Komisją Europejską jak i Prezesem UOKiK), kontrakty handlowe, zarządzanie kanałami dystrybucji,
jak również spory patentowe i transakcje fuzji i przejęć (w tym wielo-jurysdykcyjne analizy obowiązków z zakresu kontroli koncentracji). Doradza
także w sprawie programów compliance z zakresu ochrony konkurencji. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywał doświadczenie zawodowe
w renomowanych zagranicznych kancelariach prawnych. Odbył także praktykę w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na Uniwersytecie Genewskim (Szwajcaria) oraz na Uniwersytecie Justusa Liebiga
w Gießen (Niemcy). Ukończył także studia podyplomowe o specjalizacji Ekonomia w prawie konkurencji na Uniwersytecie King’s College w Londynie.

Marta Balcerowska

Radca Prawny, Associate, Domański Zakrzewski Palinka
Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie ochrony konsumentów. Doradza klientom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej,
przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, a także zwalczania nieuczciwej
konkurencji. W tym zakresie reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, przygotowuje opinie
prawne, a także prowadzi szkolenia.

Robert Gago

Radca Prawny, Counsel, Kancelaria Hogan Lovells
Robert Gago, radca prawny, Counsel, kieruje Praktyką Prawa Konkurencji w kancelarii Hogan Lovells w Warszawie. Doradza
przedsiębiorstwom w wielu aspektach publicznego prawa gospodarczego, w szczególności w dziedzinie polskiego i europejskiego
prawa konkurencji, pomocy publicznej, kwestiach regulacyjnych oraz w zakresie prawa handlowego. Jego praktyka obejmuje doradztwo
w zakresie umów kooperacyjnych i dystrybucyjnych. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu wielu programów zapewnienia
zgodności z prawem konkurencji (competition compliance). Praktyka zawodowa Roberta Gago obejmuje reprezentowanie klientów
przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądami, jak również przed Komisją Europejską, zarówno w postępowaniach dotyczących
antykonkurencyjnych praktyk (kartele, nadużywanie pozycji dominującej), jak i w sprawach kontroli koncentracji. Robert Gago uczestniczy w pracach
organów statutowych Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Jest stałym współpracownikiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy
Uniwersytecie Warszawskim. Robert Gago jest stałym korespondentem i publikuje artykuły w specjalistycznym magazynie e-Competition. Wielokrotnie
wyróżniony jako rekomendowany prawnik w dziedzinie prawa konkurencji w renomowanych rankingach prawniczych (Chambers, Legal 500, PLC Which
lawyer?, Global Competition Review).

Mateusz Oskroba

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwuletniego Studium Prawa Brytyjskiego (Introduction to English and European Union Law),
prowadzonego przez Uniwersytet w Cambridge. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Ochrony Konkurencji organizowanego
przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zrealizował program studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy współpracuje od 2006 roku. Specjalizuje
się w prawie ochrony konkurencji, prawie ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim oraz w prawie własności intelektualnej ze szczególnym
uwzględnieniem prawnego zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzi postępowania windykacyjne, w tym postępowania przeciwko
osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych. Koordynator projektów prowadzonych przez Kancelarię. Sporządza i opiniuje
umowy współpracy między przedsiębiorcami, umowy sprzedaży towarów, w tym postanowienia dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy (gwaranta)
względem kupującego, ogólne warunki umów i regulaminy, umowy agencyjne i umowy dystrybucyjne (w szczególności w zakresie identyfikacji praktyk
ograniczających konkurencję) oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Doradza we wdrażaniu programów rabatowo-bonusowych.

Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl

Zapewnienie zgodności
w aspekcie najnowszych
zmian w prawie
konkurencji

§

27-28 marca 2017
Hotel Westin, Warszawa

PRELEGENCI
Radosław Pawluk

Adwokat, Associate, Kancelaria Hogan Lovells
Radosław Pawluk, adwokat, Associate w Praktyce Prawa Konkurencji w kancelarii Hogan Lovells z Warszawie. Zajmuje się prawem
konkurencji, prawem pomocy publicznej, zagadnieniami związanymi nieuczciwą konkurencją oraz prawem handlowym. Jego praktyka
zawodowa obejmuje przygotowywanie pism i opinii w sprawach i postępowaniach dotyczących antykonkurencyjnych zachowań
przedsiębiorców, kontroli koncentracji, pomocy publicznej, jak i w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W szczególności zajmuje się analizą i przygotowaniem umów handlowych i systemów dystrybucyjnych oraz zagadnieniami zasad
udzielenia rabatów. Doradza spółkom w programach implementacji prawa europejskiego, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących zasad
ogólnego bezpieczeństwa produktów, prawa energetycznego oraz innych spraw regulacyjnych. Radosław ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (2009/10). W roku akademickim 2008/09 przebywał na wymianie studenckiej na
wydziale prawa Uniwersytetu w Utrechcie. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz współpracownikiem e-Competition - elektronicznego
miesięcznika wydawanego przez Institut de Droit de la Concurrence SARL. Radosław w 2016 r. uzyskał rekomendację w kategorii Rising Stars w dziedzinie
prawa konkurencji w rankingu Expert Guides.

Jarosław Sroczyński

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński
Prawnik i ekonomista, radca prawny, założyciel i pierwszy dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie. Ponad dwadzieścia lat prowadzi
praktykę doradczą w zakresie prawa konkurencji, obecnie jako wspólnik kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Uczestniczył w pracach
legislacyjnych z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, był m. in. ekspertem prawnym UOKiK przy implementacji dyrektywy
o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. Doradzał Komitetowi Antymonopolowemu Ukrainy jako ekspert unijny. Jest autorem
lub współautorem kilkunastu publikacji w zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Regularnie uczestniczy jako referent na polskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach z zakresu prawa konkurencji. Wielokrotnie otrzymywał
polskie i zagraniczne rekomendacje, przyznawane praktykom prawa konkurencji.

Maciej Żelewski

Associate, Domański Zakrzewski Palinka
Maciej doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji oraz regulacji branżowych (między innymi w branży farmaceutycznej, kosmetycznej,
tytoniowej) . W ramach praktyki prawa ochrony konkurencji Maciej doradza w kwestiach związanych z dystrybucją towarów i usług,
relacjami pomiędzy podmiotami współpracującymi w łańcuchu dostaw, programami i politykami handlowymi i rabatowymi, działaniami
monopolistów oraz w sprawach korporacyjnych (fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, joint venture, współpraca handlowa). Prowadzi
postępowania w UOKiK w zakresie kontroli koncentracji (zarówno dla transakcji lokalnych jak i międzynarodowych) oraz uczestniczy
w postępowaniach antymonopolowych oraz dotyczących ochrony praw konsumentów.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zagadnień międzynarodowych, w tym współpracy z podmiotami zagranicznymi. Doradzał spółkom
wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych, podmiotom zagranicznym, wchodzącym na polski rynek oraz spółkom Polskim prowadzącym
działalność na terenie kraju oraz za granicą. Zajmuje się również doradztwem w zakresie compliance, a w szczególności w zakresie przygotowywania
strategii i polityk zgodności, wprowadzania mechanizmów wewnętrznych oraz bieżącego prowadzenia działań kontrolnych i nadzorczych. Jednocześnie
doradza w zakresie stosowania amerykańskich i brytyjskich przepisów antykorupcyjnych dla spółek znajdujących się w Polsce. Brał również udział
w międzynarodowych postępowaniach i audytach w zakresie compliance.
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