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POSTĘPOWANIA UOKIK
-RELACJE POMIĘDZY
PRZEDSIĘBIORSTWAMI A URZĘDEM

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI
W dobie wzmożonych postępowań prowadzonych przez UOKiK i coraz wyższych kar nakładanych
na przedsiębiorców, niezwykle istotne jest właściwe przygotowanie się na ewentualność kontroli,
a także umiejętność odwołania się od decyzji w przypadku jej nieprawidłowego przebiegu. Przygotowana przez nas konferencja ma na celu przybliżenie praw i obowiązków przedsiębiorców wobec
UOKiK, jak też wyposażenie ich w praktyczną wiedzę, pozwalającą na uniknięcie nawet wielomilionowych kar. Podczas 2 dni poruszone zostaną praktyczne aspekty relacji pomiędzy Przedsiębiorcą
a Urzędem. Nasze grono ekspertów zajmie się takimi zagadnieniami jak: praktyki ograniczające
konkurencję, postępowania wyjaśniające i antymonopolowe oraz postępowania UOKiK w zakresie
ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jak wyglądają
kontrole i przeszukania przedsiębiorstw, jak się do nich przygotować, jak zaskarżyć źle przeprowadzoną kontrolę i poznać procedury odwoławcze, a także dowiedzieć się więcej o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach antymonopolowych, to serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w naszym wydarzeniu.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA
◊ Kontrole i przeszukania przedsiębiorstw - przygotowania i przebieg
◊ Postępowania UOKiK - ochrona zbiorowych interesów konsumentów
◊ Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym
◊ Postępowania wyjaśniające - jak wyglądają w praktyce
◊ Postępowania antymonopolowe - prawa i obowiązki przedsiębiorcy
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DZIEŃ PIERWSZY 16 WRZEŚNIA 2019

program

09:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

09:30

KONTROLE I PRZESZUKANIA PRZEDSIĘBIORSTW

◊

Obowiązujące regulacje prawne i najnowsze zmiany mające wpływ na kontrole i przeszukania UOKiK

◊

Jak wygląda przebieg kontroli / przeszukania UOKiK?

◊

Jak przygotować się do kontroli / przeszukania UOKiK?

◊

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Europejską w sprawach naruszenia praw konkurencji

dr hab. Grzegorz Materna – Radca Prawny, Kancelaria Hansberry Tomkiel
11:00

PRZERWA KAWOWA

11:30

MOŻLIWOŚĆ ZASKARŻENIA ŹLE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI - CASE STUDY

◊

Wyrok TK z 16 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania od decyzji dot. przeszukania siedziby przedsiębiorcy

◊

Wyrok SOKiK z 2017 r. dot. sposobu przeszukania

Piotr Paśnik – Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Modzelewska & Paśnik
12:30

PRZERWA NA LUNCH

13:30

SANKCJE I PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI PREZESA UOKIK

◊

Najnowsze decyzje Prezesa UOKiK w zakresie sankcji

◊

Możliwość nakładania kar finansowych na osoby zarządzające (art. 106b ustawy o UOKiK)

◊

Odwołania od decyzji Prezesa UOKiK w praktyce

Jakub Krzysztof Gubański – Adwokat, Kancelaria White & Case
15:00

POSTĘPOWANIA UOKIK W ZAKRESIE OCHRONY ZBIOROWYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW

dr Paweł Izdebski – Radca Prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy
16:30

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI

DZIEŃ DRUGI 17 WRZEŚNIA 2019

program

09:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

09:30

STOSOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAPISY UMOWNE A OCHRONA KONSUMENTA

◊

Klauzule abuzywne - jak funkcjonują niedozwolone zapisy, rejestr klauzul

◊

Postępowania w sprawie klauzul modyfikacyjnych

◊

Art. 49 UKK dot. zwrotu niektórych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu - analiza pytania
prejudycjalnego skierowanego do TSUE

Marcin Alberski – Radca Prawny, Kancelaria Bird & Bird
11:00

PRZERWA KAWOWA

		
11:30	OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W POSTĘPOWANIU ANTYMONOPOLOWYM WOBEC
JAWNOŚCI DZIAŁAŃ UOKIK - ASPEKTY PRAKTYCZNE
◊

Ryzyko związane z przekazywaniem informacji na potrzeby postępowań prowadzonych przez inne organy (np.
postępowania prokuratorskie, karno-skarbowe)

◊

Polityka informacyjna UOKiK w ramach prowadzonych postępowań (ostrzeżenia konsumenckie, informacje o
wszczęciu postępowania, decyzje o wyrokach sądowych)

Bernadeta Kasztelan-Świetlik – Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Gessel
12:30

PRZERWA NA LUNCH

13:30

PRAKTYKI OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ - PRAKTYCZNA ODSŁONA POSTĘPOWAŃ W TYM ZAKRESIE

◊

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez UOKiK - jego zakres i rola; jak wygląda praktyka w tej kwestii

◊

Postępowania antymonopolowe dotyczące praktyk antykonkurencyjnych - prawa i obowiązki przedsiębiorców
wobec UOKiK

◊

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Radca Prawny, Partner, Kancelaria Hansberry
14:30	RYZYKA TRANSAKCJI M&A I KONSEKWENCJE Z TYM ZWIĄZANE - PRAKTYCZNA ODSŁONA GUN
JUMPINGU
Robert Gago – Radca Prawny, Partner, Kancelaria Greenberg Traurig
15:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI; WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM

PRELEGENCI
Marcin Alberski, Radca Prawny, Kancelaria Bird & Bird
Associate w międzynarodowym zespole prawa konkurencji oraz w zespole Tech & Comms w polskim biurze Bird & Bird. Marcin specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie telekomunikacyjnym. Pracuje on dla klientów z wielu innowacyjnych sektorów gospodarki, w tym dla branży internetowej, telekomunikacyjnej, FMCG, IT oraz dla sektora motoryzacyjnego
i energetycznego. Doradza przy wielu projektach, włączając w to ocenę zgodności praktyk z prawem konkurencji i prawem ochrony konsumentów, kontrole koncentracji (w tym koordynowanie wielo-jurysdykcyjnych zgłoszeń zamiaru koncentracji), oraz różne postępowania przed Prezesem UOKiK i Komisją Europejską (w tym w sprawie wniosków leniency oraz
w sprawie postępowań dotyczących zmów przetargowych czy skarg konkurentów, a także w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów).Jego doświadczenie
obejmuje także doradztwo przedsiębiorcom w kwestiach z zakresu regulacji telekomunikacyjnych, np. prowadzenia działalności operatora wirtualnego w Polsce, oferowania nowych
rodzajów usług telekomunikacyjnych (usługi VoIP, usługi e-SIM, usług ingerujące w neutralność sieci, usługi geolokalizacyjne oparte na technologii GPS). Przed dołączeniem do Bird
& Bird Marcin odbył praktykę w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych. Ukończył Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe - Ekonomia w prawie konkurencji na Uniwersytecie King’s College w Londynie.

Robert Gago, Radca Prawny, Partner, Greenberg Traurig
Szef Praktyki Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Greenberg Traurig. Doradza w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów oraz regulacji ekonomicznych, przy transakcjach fuzji i przejęć. Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji i antymonopolowych prowadzonych przez polskie i europejskie organy prawa konkurencji oraz w postępowaniach sądowych w sprawie odwołań od decyzji UOKiK. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Członek Grupy Roboczej ds. Praktyk
Jednostronnych i Grupy Roboczej ds. Karteli International Competition Network, stały współpracownik International Bar Association Antitrust Committee Newsletter. Przed dołączeniem do Greenberg Traurig utworzył i przez 17 lat kierował praktyką prawa konkurencji w warszawskim biurze Hogan Lovells. Od wielu lat jest regularnie rekomendowany jako jeden
z wiodących prawników w dziedzinie prawa konkurencji przez międzynarodowe rankingi prawnicze m.in.: Chambers, Legal 500, Global Competition Review, Who’s Who Legal, Polityka
Insight (Directory of Regulatory law offices in Poland), LMG Life Science Stars, Expert Guides, Acritas Star.
E-mail: gagor@gtlaw.com

Jakub Gubański Adwokat, Kancelaria White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
Jakub Gubański specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa konkurencji oraz transakcjach fuzji i przejęć. Od początku swojej kariery prawniczej w White & Case, Jakub doradzał
w aspekcie prawa konkurencji w międzynarodowych koncentracjach przedsiębiorców, między innymi na rynku energetycznym, ubezpieczeniowym, ochrony zdrowia, telekomunikacyjnym, medialnym, nowych technologii oraz nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w ramach licznych procesów zgłoszenia zamiaru koncentracji w Polsce i w
Europie, wsparcie w związku z wdrożeniami programów typu compliance, w tym zapewnienie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów prawa konkurencji oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami antymonopolowymi. W 2007 roku Jakub pracował dla biura White & Case w Brukseli, gdzie zajmował się prawem Unii Europejskiej
ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji. Uczestniczył w postępowaniach kartelowych przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości. Jakub uczestniczył
w wielu transakcjach nabycia publicznych i prywatnych spółek przez inwestorów branżowych, m.in.: banków, ubezpieczycieli, spółek z branży energetycznej, IT oraz FMCG, także
w procesach prywatyzacji. Reprezentował również fundusze private equity w wielu transakcjach nabycia polskich spółek portfelowych. Ponadto, Jakub doradzał także w procesach
wewnętrznej reorganizacji grup kapitałowych czy tworzeniu joint-ventures. Od kilku lat prestiżowy ranking Legal 500 EMEA rekomenduje Jakuba w kategorii Competition/Antitrust.
Najnowsza edycja rankingu wymieniła Jakuba również w kategorii Commercial/Corporate/M&A.Jakub publikował m.in. na łamach „Crime, Law and Social Change”, „Gazety Finansowej” oraz „The Wall Street Journal Polska”.

dr Paweł Izdebski Radca Prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy
dr Paweł Izdebski. Zarządzający Departamentem Funduszy Inwestycyjnych i Regulacji Rynków Kapitałowych w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy. Specjalizuje się
w prawie gospodarczym publicznym oraz prawie administracyjnym. Od 2011 roku nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym, gdzie doświadczenie zdobywał m.in. w Urzędzie
Komisji Nadzoru Finansowego, banku krajowym oraz towarzystwie funduszy inwestycyjnych pełniąc obowiązki jako in-house. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował
się reprezentacją funduszy inwestycyjnych w postępowaniach przed organami administracji publicznej a także w organach korporacyjnych spółek portfelowych, świadczył usługi w
zakresie szeroko pojętego doradztwa prawnego na rzecz uczestników struktur kapitałowych zarządzanych przez TFI oraz kompleksową obsługę prawną funduszy inwestycyjnych i
towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także wspierał pracę komórki nadzoru zgodności działalności z prawem oraz Inspektora Nadzoru. Od kilku lat czynnie angażuje się w prace
legislacyjne związane z implementacjami regulacji europejskich w obszarze prawa rynku kapitałowego. Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa
gospodarczego oraz częstym prelegentem na konferencjach, seminariach oraz szkoleniach poświęconych tej tematyce.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Gessel
Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria Gessel - Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących koncentracji, postępowań związanych z zarzutami zawierania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji
dominującej, ochrony interesów konsumentów oraz nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Doradza także przedsiębiorcom wdrażającym programy compliance.
Przez 13 lat pracowała w UOKiK na różnych stanowiskach, w tym w latach 2014-2017 jako Wiceprezes UOKiK kierujący pracami 3 Departamentów – Kontroli Koncentracji, Ochrony
Konkurencji oraz Prawnego. Do zakresu jej obowiązków należała m.in. egzekucja polskiego i unijnego prawa konkurencji, w tym nadzorowanie prowadzonych przez UOKiK postępowań. Z jej inicjatywy przygotowano także pubikacje nagrodzone przez Bank Światowy i Międzynarodową Sieć Konkurencji (ICN) w konkursie na najlepszy projekt edukacyjno – informacyjny z dziedziny prawa konkurencji: w 2016 roku honorowe wyróżnienie dla poradnika dotyczącego usług pogrzebowych oraz w 2017 roku I nagroda dla poradnika dotyczącego
gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Ponadto w latach 2015-2017 pod jej kierownictwem uaktualniono szereg Wytycznych i Wyjaśnień a także przygotowano instrukcję mającą na celu
usprawnienie procedury ochrony przez przedsiębiorcę w toku postępowania administracyjnego danych wrażliwych. Jako ekspert z dziedziny prawa konkurencji jest autorem licznych
publikacji prasowych oraz prelegentem konferencji, warsztatów i szkoleń. Wielokrotnie rekomendowana jako wiodący prawnik (highly recommended) w dziedzinie prawa antymonopolowego przez Practical Law Company w Global Counsel 3000 oraz przez Chambers Europe w Europe’s Leading Lawyers for Business. Wyróżniona także w rankingu kancelarii
dziennika „Rzeczpospolita” w 2009 roku.

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - radca prawny, doktor nauk prawnych. Przez szesnaście lat związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2008-2014 jako
Prezes UOKiK. Autorka licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji, obecnie związana również z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Po
odejściu z UOKiK wraz z Dorothy Hansberry-Bieguńską, amerykańską prawniczką i byłym prokuratorem antymonopolowym, utworzyła kancelarię prawną Hansberry Tomkiel, która
specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji

dr hab. Grzegorz Materna, Radca Prawny, Kancelaria Hansberry Tomkiel

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, prof. INP PAN. Przez ponad czternaście lat związany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie w latach 2009-2015
pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji.
Od 2006 r. związany z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, obecnie jako kierownik Zakładu Prawa Konkurencji. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Współautor komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz do Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Ostatnio opublikował monografię „Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym” (Wolters Kluwer, Warszawa 2016).
Po odejściu z UOKiK dołączył do zespołu kancelarii prawnej Hansberry Tomkiel, specjalizującej się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji.

Piotr Paśnik Adwokat, Partner, Kancelaria Modzelewska & Paśnik
Adwokat, specjalizuje się w prawie konkurencji oraz regulacjach sektorowych. Doradza przedsiębiorcom z sektora telekomunikacyjnego, chemicznego i energetycznego.
Piotr zdobywał doświadczenie jako in-house, jak również w międzynarodowych kancelariach prawnych (Baker&McKenzie oraz Wierzbowski Eversheds). Piotr jest rekomendowany
przez Chambers and Europe 2019 w kategorii prawa konkurencji (Band 4). Reprezentuje klientów przed polskim i wspólnotowym organem ochrony konkurencji w sprawach z zakresu
ochrony konkurencji i regulacji sektorowych. Jego doświadczenie obejmuje udział w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień horyzontalnych
i wertykalnych. Reprezentował wielu klientów w czasie przeszukań i kontroli organów antymonopolowych (Komisja Europejska i UOKiK). Ma duże doświadczenie w prowadzeniu
postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców przez organy regulacyjne. Prowadził kilkanaście tego rodzaju spraw zakończonych sukcesem. Reprezentował klienta w sprawach regulacyjnych, gdzie nałożono rekordowo wysokie kary pieniężne (338 mln i 100 mln zł), które następnie zostały uchylone
prawomocnymi wyrokami. Uzyskał precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego, co do trybu nakładania kar przez Prezesa UKE skutkujące uchyleniem wielu kar nałożonych przez ten
organ regulacyjny na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Piotr jest doświadczonym procesualistą: prowadzi spory gospodarcze oraz postępowania karne gospodarcze.

ORGANIZATOR
MMC POLSKA jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce.
Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie
doświadczenie w swojej branży. Kongresy 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 Events oraz
MMC Design.

GRUPA DOCELOWA
Warsztat skierowany jest przede wszystkim do prezesów oraz członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów działów prawnych oraz compliance, a także działów zajmujących się planowaniem i strategią firm. Ponadto, serdecznie zapraszamy kancelarie prawne oraz firmy doradcze.

DZIAŁY:

KONTAKT DO PRODUCENTA

◊ Prawny
◊ Compliance
◊ Umów
◊ Kontrolingu
◊ Bezpieczeństwa

Katarzyna Kasjaniuk
Conferences & Trainings Director
T: +48 22 379 29 22
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

KONTAKT DO KIEROWNIKA SPRZEDAŻY

◊ Nadzóru Właścicielskiego
Konrad Węgrzyn
Business Advisory Department
T: +48 22 379 29 57
e-mail: k.wegrzyn@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA:
The Westin Warsaw Hotel
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

