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Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 14 PUNKTÓW szkoleniowych do 
przedstawienia w: 

KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW  PRAWNYCH

Warszawa



Dzień I Dzień II
09:00  Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 
09:30   Dyrektywa private enforcement i jej wpływ 

na orzecznictwo polskie i europejskie
• Procedura dochodzenia roszczeń przed sądem
•  Podmioty uprawnione do dochodzenia odszkodowa-

nia za naruszenie prawa konkurencji
•  Ustalanie wysokości szkody w procesie dochodzenia 

roszczeń
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, kancelaria 
Hansberry-Tomkiel

11:15 Przerwa kawowa
11:45  Praktyczne kwestie związane z porozumie-

niami niedozwolonymi
•  Porozumienia niedozwolone – jak je identyfikować? 
•  Porozumienia niedozwolone – możliwe 

konsekwencje
•  Porozumienia wertykalne – kwestie problematyczne 

w związku z funkcjonowaniem nowego prawa
• Program łagodzenia kar – procedura leniency 
Dorothy Hansberry-Bieguńska, kancelaria Hans-
berry-Tomkiel

13:30 Przerwa na lunch
14:45  Wymiana informacji między 

przedsiębiorcami
•  Wymiana informacji między konkurentami i między 

niekonkurentami 
•  Kiedy wymiana informacji jest niedozwolona, a kiedy 

dopuszczalna?
•  Wymiana informacji za pośrednictwem podmiotów 

trzecich
• Minimalizowanie ryzyka naruszeń
Maciej Marek, kancelaria Traple Konarski 
Podrecki w Wspólnicy

15:15  Zakres dozwolonej współpracy między 
konkurentami
• Współpraca w przetargach – konsorcja
•  Zasady dozwolonej kooperacji: koprodukcja, 

specjalizacja
• Wspólne przedsięwzięcia – joint ventures
Robert Gago, kancelaria Hogan Lovells

16:15   Zakończenie I dnia warsztatów 

09:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa 
09:30  Procedura kontroli koncentracji

• Formy koncentracji podlegające zgłoszeniu Prezesowi 
UOKiK (wyłączenia, transakcje wieloetapowe)
• Procedura zgłaszania zamiaru koncentracji (postępowa-
nie dwuetapowe, terminy, kontakt z Prezesem UOKiK)
• Instytucja zgody warunkowej
• Kontrola koncentracji w najnowszym orzecznictwie 
UOKiK – case study
Jakub Gubański, kancelaria White&Case

11:00 Przerwa kawowa
11:30  Kwestie odpowiedzialności za naruszenie 

prawa konkurencji
•  Odpowiedzialność osób zarządzających – rodzaj 

i zakres 
• Kary finansowe dla osób zarządzających
•  Odpowiedzialność przedsiębiorstw tworzących grupę 

kapitałową za praktyki ograniczające konkurencję – 
doktryna jednego organizmu

•  Nowelizacja kodeksu postępowania karnego: zasada 
kontradyktoryjności procesu w kontekście osób fizycz-
nych a prawo konkurencji

dr Michał Będkowski-Kozioł, kancelaria Kochański 
Zięba i Partnerzy

13:00 Przerwa na lunch
13:45  Prawa i obowiązki przedsiębiorców przed 

UOKiK
•  Źródła wiedzy UOKiK o potencjalnych naruszeniach 

prawa konkurencji
•  Zasady postępowania przedsiębiorców oraz uprawnie-

nia UOKiK podczas kontroli i przeszukania
•  Ochrona poufności komunikacji z pełnomocnikiem 

przedsiębiorcy podczas kontroli i przeszukania
•  E-discovery - pozyskiwanie informacji z zasobów IT 

przedsiębiorcy (nowe wytyczne Komisji, praktyka krajo-
wych organów ochrony konkurencji)

•  Prawa przedsiębiorców w nowym orzecznictwie TSUE 
i ETPCz (Orange, Nexans, EPH, Deutsche Bahn, Delta 
Pekárny przeciwko Czechom)

•  Nowe instytucje w polskim prawie konkurencji – 
szczegółowe uzasadnienie zarzutów oraz komitet 
ewaluacyjny

 Marcin Alberski, kancelaria Bird&Bird

15:30  Zakończenie warsztatów; wręczenie 
certyfikatów Uczestnikom



Znowelizowana w styczniu bieżącego roku ustawa Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumenta wprowadziła 
szereg zmian w funkcjonowaniu prawa konkurencji. Wiele z nich spowodowało problemy interpretacyjne dla 
przedsiębiorców: jak identyfikować porozumienia niedozwolone? Czy wymiana informacji między konkurentami 
może stanowić naruszenie prawa? Na czym polega nowa, dwuetapowa procedura kontroli koncentracji? Warsztat 
przedstawi Państwu prawa i  obowiązki przedsiębiorców przed organami antymonopolowymi oraz kwestie 
odpowiedzialności za naruszenia prawa konkurencji. Ponadto, podczas wydarzenia, będzie można się zapoznać 
z  zatwierdzoną niedawno przez Radę Unii Europejskiej dyrektywą Private Enforcement, która ustala reguły 
dochodzenia odszkodowania przez podmioty prywatne. Część przepisów dyrektywy jest już implementowana do 
polskiego prawa a w całości musi zostać przyjęta w  przyszłym roku.

MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży 
telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań 
i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto 
kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a 
wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, 
Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno 
współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz 
handlowców. 
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 Szkolenia, MMC Events, MMC Design.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Aleksandra Osuch
Młodszy Kierownik Projektu

22 379 29 36
a.osuch@mmcpolska.pl

Hotel Marriott
Aleje Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

Organizator:

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.

Grupa docelowa:



Marcin Alberski specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji na rynkach regulowanych i tych opartych na prawach własności intelektual-
nej. Specjalizując się w prawie ochrony konkurencji oraz w zagadnieniach własności intelektualnej. 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 kontrakty handlowe, postępowania z zakresu ochrony konkurencji, spory patentowe, 
jak również zarządzanie kanałami dystrybucji, brand management oraz transakcje M&A (due diligence). Doradza także w zakresie progra-
mów compliance z zakresu ochrony konkurencji oraz uczestniczy w postępowaniach z zakresu zmów przetargowych w sektorze lotniczym. 

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), gdzie uczestniczył w programie poświęconym zagadnieniom prawa konku-
rencji i własności intelektualnej w sektorze life sciences. Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.

Marcin Alberski,
Kancelaria Bird&Bird

Partner w Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy. Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje 
się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych, 
w szczególności sektora energetycznego.  Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UKSW (od 2006 r. 
jako adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego). W poprzednich latach prowadził także wykłady z zakresu prawa konstytucyj-
nego, administracyjnego i gospodarczego na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden.

dr Michał Będkowski-Kozioł,
Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy

Robert Gago, radca prawny, Counsel, kieruje Praktyką Prawa Konkurencji w kancelarii Hogan Lovells w Warszawie. Doradza przedsiębior-
stwom 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 ko-
operacyjnych 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 Antymo-
nopolowych 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 (Cham-
bers, Legal 500, PLC Which lawyer?, Global Competition Review).

Robert Gago,
Kancelaria Hogan Lovells



Adwokat. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Głównej Handlowej. Członek Sekcji Prawa Własności Intelektualnej Instytutu 
Allerhanda. Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie własności intelektualnej. Doradzał krajowym i międzynarodowym podmiotom 
działającym w sektorze IT, FMCG, handlu i dystrybucji oraz branży budowlanej i wydobywczej. Autor publikacji z zakresu prawa konkurencji. 

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 Instytu-
tem 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.

Dorothy Hansberry-Bieguńska: wspólnik w kancelarii Hansberry Tomkiel, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu pol-
skiego i europejskiego prawa konkurencji.  Ma bogate doświadczenie zawodowe, które zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w pracy na 
stanowisku prawnika i menedżera wyższego szczebla po obu stronach Atlantyku. Jako były starszy pełnomocnik procesowy Wydziału Anty-
monopolowego Departamentu Sprawiedliwości USA oraz doradca wielu środkowoeuropejskich organów ochrony konkurencji potrafi do-
skonale zrozumieć perspektywę władz regulacyjnych. Stanowisko głównego radcy prawnego i członka zarządu dużych spółek z branży me-
diów sprawiło, że jest świadoma wyzwań, jakim musi sprostać spółka dążąc do zgodności z prawem konkurencji. W ramach pracy jako prawnej 

zbudowała i poprowadziła zespół ds. prawa konkurencji, który wywalczył pierwsze w kraju postanowienia o złagodzeniu kar za naruszenie prawa konkurencji. 
Na co dzień Pani Hansberry-Bieguńska reprezentuje klientów w sprawach dotyczących karteli, programu łagodzenia kar (leniency) i porozumień wertykalnych. 
Jest wymieniana wśród czołowych specjalistów z dziedziny prawa konkurencji na listach Who’s Who of Competition Lawyers, Chambers & Partners, Legal 500 
oraz PLC Which Lawyer.

Dorothy Hansberry-Bieguńska,
Kancelaria Hansberry-Tomkiel

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel,
Kancelaria Hansberry-Tomkiel

Maciej Marek,
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Mec. Jakub Gubański kieruje praktyką prawa konkurencji w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii White & Case. Jego doświad-
czenie 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. Ponadto doradza w aspektach prawa konkurencji w 
międzynarodowych koncentracjach przedsiębiorców, między innymi na rynku energetycznym, ubezpieczeniowym, ochrony zdrowia, te-
lekomunikacyjnym, medialnym, nowych technologii oraz nieruchomości. Pracował dla biura White & Case w Brukseli, gdzie zajmował się 

prawem Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji oraz uczestniczył w postępowaniach kartelowych przed Komisją Europejską 
oraz Trybunałem Sprawiedliwości. Jest autorem artykułów publikowanych na łamach „Crime, Law and Social Change”, „Gazety Finansowej” oraz „The Wall Street 
Journal Polska”. Od kilku lat prestiżowy ranking Legal 500 EMEA rekomenduje mec. Jakuba Gubańskiego w kategorii Competition/Antitrust.

Jakub Gubański,
Kancelaria White&Case


