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Program
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PROGRAM, DZIEN I
09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawowa
09:15 Najnowsze zmiany prawne w aspekcie konsumenckim i ich 

wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego
• projekt nowej ustawy o prawach konsumenta – potencjalne konsekwencje wdrożenia 

ustawy dla bankowości.
• planowane zmiany ustawowe w zakresie ograniczenia kosztów pozaodsetkowych 

kredytów konsumenckich 
Marta Kawecka, Radca Prawny, Senior Associate, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa and 
Partners

10:15 Dobre praktyki zawierania umów o kredyt konsumencki
• konstruowanie wzorców umownych 
• formułowanie przesłanek oraz tryby dokonywania zmian w umowach
Aleksandra Auleytner, Radca Prawny, Partner, Domański Zakrzewski Palinka

11:15 Przerwa kawowa
12:45 Specyfika kredytu odnawialnego na gruncie przepisów 

ustawy o kredycie konsumenckim
• dobre praktyki wyliczania RRSO i innych kosztów kredytu odnawialnego 
• kredytowanie opłat i prowizji w ramach kredytu odnawialnego a całkowita kwota kredytu 

wg stanowiska UOKiK
Grzegorz Kott, Radca Prawny i of counsel w kancelarii Wierzbowski Eversheds

13:30 Lunch 
14:30 Praktyka zawierania umów o usługi finansowe na odległość, 

a realizacja istniejących wymogów prawnych i regulacyjnych (np. 
w kontekście obowiązku zachowania formy pisemnej)
• określania terminów w umowach kredytowych zawieranych na odległość – najnowsze 

stanowisko UOKiK (czy tylko w umowach kredytowych i czy tylko na odległość?)
Artur Piechocki, Radca prawny, Of Counsel, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

15:30 Praktyczne problemy składania oświadczeń i zawierania umów w postaci 
elektronicznej w praktyce banków – (art. 7 ustawy prawo bankowe) 
• czy umowa o składanie oświadczeń w postaci elektronicznej może być również zawarta 

w formie elektronicznej? 
• czy oświadczenie złożone w formie nagrywanej rozmowy telefonicznej jest oświadczeniem 

złożonym w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 7 ustawy Prawo bankowe? 
• czy możliwe jest złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w postaci elektronicznej?
Michał Jadwisiak, Prawnik, White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria 
Prawna 

16:45 Zakończenie I dnia warsztatów
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PROGRAM, DZIEN II

09:00 Rejestracja Uczestników, Poranna kawowa
09:15 Jak właściwie wywiązywać się z obowiązku informacyjnego względem klienta?

• jak informować o zmianie stóp procentowych i kursów walut?
• jak zmienić regulamin bankowy? – teoria a praktyka
• skutki nienależytego wykonania obowiązku informacyjnego
dr Krzysztof Korus, Partner, Radca Prawny, Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

10:45 Przerwa kawowa
11:15 Dopuszczalność zapisów umownych dotyczących zmian w kosztach kredytów

• klauzula zmiennego oprocentowania oraz zmiany opłat i prowizji w umowach kredytowych 
w świetle wytycznych UOKiK i orzecznictwa SOKiK.

• praktyka wprowadzania zmian w tabelach oprocentowania w odniesieniu do wytycznych 
UOKiK

Marcin Jasiński, Radca Prawny, RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

12:15 Najnowsze trendy orzecznicze w zakresie klauzul abuzywnych: 
• klauzule dotyczące obciążaniem opłatami windykacyjnymi; 
• klauzule walutowe (frank szwajcarski);
dr Katarzyna Karasiewicz, Radca Prawny, SK&S Legal

13:15 Przerwa na lunch
14:15 Konsekwencje uznania klauzuli umownej za abuzywną dla banku

• skutki cywilnoprawne i administracyjne stosowania klauzul abuzywnych 
• wsteczne skutki prawne uznania klauzuli umownej za niedozwoloną 
• dopuszczalność jednostronnej zmiany klauzuli abuzywnej przez Bank w zawartych 

umowach
• strategia postępowania w przypadku możliwych roszczeń konsumentów z tytułu uznania
• klauzuli umownej za abuzywną w umowie oraz dalszy kształt stosunku umownego
Elżbieta Modzelewska - Wąchal, Radca Prawny, Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”

15:45 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Każdy uczestnik  
otrzyma certyfikat  

poświadczający udział  
w warsztatach.

Każdy uczestnik  
otrzyma certyfikat  

poświadczający udział  
w warsztatach.
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DLACZEGO WARTO?

WARSZTATY KIERUJEMY DO:

ORGANIZATOR MIEJSCE WARSZTATÓW

WIĘCEJ INFORMACJI

 Implementacja europejskiej dyrektywy poświęconej prawom konsumenta w krajowe ramy 
prawne, stawia przed sektorem szereg wymagań, do których instytucje te muszą się dostosować. 
Obecny etap wdrożeń wymagań europejskich przynosi wiele wątpliwości natury praktycznej, 
związanych ze zmianą regulacji na poziomie krajowym. Prace nad usystematyzowaniem zasad 
ochrony konsumenta, w tym nad zagadnieniami rękojmi i gwarancji w Kodeksie Cywilnym, mogą 
przyczynić się do opóźnienia stworzenia krajowych ram prawnych, a co z za tym idzie pozbawią 
instytucje finansowe okresu przejściowego, co oznacza konieczność wcześniejszego wypracowania 
sprawdzonych i skutecznych rozwiązań w tym zakresie.
• W jakich formach konsumenci powinni składać oświadczenia o poddaniu się egzekucji podczas korzystania 

z usług bankowości elektronicznej?
• W jaki sposób informować klienta o zmianach w stopach oprocentowania w świetle wymagań ustawy 

o Usługach Płatniczych?
• Jak określać czas wypłaty kredytu podczas podpisywania umowy na odległość?
• Jaka jest akceptowalna forma informowania konsumenta o zmianach w regulaminie? 

 Na te i wiele innych pytań odpowiedzą zaproszeni przez nas eksperci, specjalizujący się 
w obsłudze sektora bankowego, którzy na podstawie studiów przypadków w interesujący sposób  
omówią zasygnalizowane problemy, z obszaru prawa konsumenckiego. Spotkanie będzie również 
okazją do wymiany doświadczeń, a także wypracowania systemowych rozwiązań.

 Warsztaty zostały przygotowane dla sektora bankowego, w szczególności dla: dyrektorów, 
kierowników i specjalistów w departamentach prawnych oraz wszystkich zainteresowanych prawem 
konsumenckim w bankowości.

Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2

00-493 Warszawa

Kinga Mazurek
Młodszy Kierownik Projektu

tel: 22 379 29 43

 MM • Conferences to wiodący i niezależny organizator 
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem 
konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na 
najwyższym poziomie merytorycznym.
 Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest 
zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, 
telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych 
managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy 
projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, 
KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE iT, PAI Z, Telekomunikacja 
Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, 
TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel–
Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.
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PRELEGENCI
Aleksandra Auleytner
Domański Zakrzewski Palinka

Aleksandra Auleytner specjalizuje się 
w problematyce praw na dobrach niematerialnych. 
Jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego, 
prawa własności przemysłowej, prawa 
konsumenckiego, a także prawa nowych 
technologii oraz e-commerce. Aleksandra 

ponadto ma szerokie doświadczenie w zakresie 
doradztwa ochrony konkurencji, w tym kwestii pomocy 
publicznej. Doradza w szczególności spółkom 
z branży technologicznej, głównie w zakresie umów 
wdrożeniowych i  utrzymaniowych oraz innych umów 
typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom 
telewizyjnym, instytucjom finansowym w tym bankom 
i firmom ubezpieczeniowym, spółkom prowadzącym 
sklepy internetowe, producentom towarów i usług 
świadczonych konsumentom. Uczestniczyła w projektach 
związanych z analizami materiałów reklamowych 
pod względem obowiązków informacyjnych wobec 
konsumentów oraz prowadziła szkolenia w tym zakresie. 
Aleksandra Auleytner zajmuje się również doradztwem 
regulacyjnym związanym z prawem telekomunikacyjnym.

Marcin Jasiński
RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe 
studia w zakresie francuskiego i europejskiego 
prawa obrotu gospodarczego na Uniwersytecie 
Warszawskim prowadzone pod patronatem 
Uniwersytetu w Poitiers. Przed dołączeniem 

we wrześniu 2013 roku do grona współpracowników 
Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 
przez czternaście lat zdobywał doświadczenie 
w międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel. 
W ramach dotychczasowej praktyki doradzał klientom 
polskim i zagranicznym, w tym przez okres ponad trzech 
lat jednemu z większych zagranicznych banków w Polsce. 
W okresie tym zajmował się m.in. przygotowywaniem 
opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych 
ze stosunkami prawnymi banku z klientami zarówno 
indywidualnymi, jak i korporacyjnymi. Obecnie wraz z dr. 
Radosławem L. Kwaśnickim, radcą prawnym, Prezesem 
Zarządu Kancelarii RKKW, prowadzi Departament Prawa 
Rynku Kapitałowego Kancelarii RKKW. Marcin Jasiński jest 
prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA 
w latach 2010, 2011, 2012. Autorem licznych publikacji, 
a także wykładowcą na krajowych i międzynarodowych 
konferencjach i seminariach. Jest członkiem Polsko-
Francuskiego Stowarzyszenia Prawnego działającego 
przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.

Michał Jadwisiak
White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek 
i Wspólnicy Kancelaria Prawna 

Specjalizuje się w prawie bankowym 
i finansowym. W swojej praktyce koncentruje się 
na zagadnieniach związanych z finansowaniem 
inwestycji w różnych formach, sekurytyzacją, 
obrotem instrumentami pochodnymi, 

a także restrukturyzacją oraz prawem upadłościowym 
i naprawczym. Posiada kilkuletnie doświadczenie 
w doradztwie na rzecz instytucji finansowych, w tym 
banków, w tym w kwestiach związanych z regulacyjnym 
aspektem obrotu instrumentami pochodnymi. Jest 
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz London School of Economics and 
Political Science, ze specjalizacją w międzynarodowym 
prawie gospodarczym.

dr Katarzyna Karasiewicz
SK&S Legal

Specjalizuje się w krajowym i europejskim 
prawie konkurencji oraz pomocy państwa, 
a w szczególności regulacjach 
z zakresu energetyki i telekomunikacji oraz 
międzynarodowym postępowaniu cywilnym 
i prawie zamówień publicznych.  Reprezentuje 

klientów w postępowaniach przed UOKiK.   W zakresie 
prawa energetycznego reprezentuje przed URE 
przedsiębiorstwa energetyczne, zwłaszcza w sprawach 
związanych wykonaniem obowiązków wynikających 
z prawa energetycznego, rozstrzyganiem sporów 
przed prezesem URE.  Jest  adiunktem w Katedrze 
Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pracownik 
Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyła w pracach 
legislacyjnych nad aktami z zakresu prawa prywatnego 
międzynarodowego i międzynarodowego postępowania 
cywilnego, a także w negocjacji instrumentów prawa 
europejskiego. Jest autorką licznych publikacji z zakresu 
prawa konkurencji oraz  współautorką komentarza do 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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PRELEGENCI

Marta Kawecka
Norton Rose Flbright

Marta Kawecka jest starszym prawnikiem 
w zespole bankowości warszawskiego biura 
Norton Rose Fulbright. Marta posiada bogate 
doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz 
instytucji finansowych w wielu dziedzinach prawa, 
obejmujących między innymi regulacje bankowe 

i nadzór bankowy, finansowanie przedsiębiorstw 
i ustanawianie zabezpieczeń, finansowanie projektów, 
finansowanie przejęć, finansowanie konsumenckie 
oraz rynki finansowe. Doradza również instytucjom 
ubezpieczeniowym w zakresie aspektów regulacyjnych, 
produktów ubezpieczeniowych oraz ich dystrybucji. 
Dodatkowo, jej praktyka koncentruje się na zagadnieniach 
związanych z prawem upadłościowym i ochroną danych 
osobowych.
 Marta Kawecka pracuje w Norton Rose Fulbright 
od 2006 roku. Aktywnie uczestniczyła w kilku projektach 
obejmujących innowacyjne struktury finansowania 
oraz finansujących innowacyjne przedsięwzięcia. Jej 
doświadczenie zawodowe obejmuje udział w prestiżowych 
transakcjach dotyczących monetyzacji ropy naftowej 
oraz sekurytyzacji wierzytelności kredytowych dużych 
banków i innych podmiotów. Marta Kawecka jest również 
odpowiedzialna za zarządzanie wiedzą w warszawskim 
biurze Norton Rose Fulbright.
Marta Kawecka studiowała na Wydziale Prawa 
i Administracji oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku posiada 
tytuł radcy prawnego. Jest autorką publikacji z zakresu 
przestępczości gospodarczej z wykorzystaniem rynku 
usług bankowych i rynków finansowych.

dr Krzysztof Korus
Kancelaria Prawna dLK Korus 
Okoń Radcowie Prawni

Radca prawny, ekonomista, partner 
w dLK Korus Okoń Radcowie Prawni, wykładowca 
publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku 
Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracownik 

Polsko - Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Stowarzyszenia 
European Payments Consulting Association z siedzibą 
we Frankfurcie, członek rady programowej miesięcznika 
„Monitor Prawa Bankowego”, członek grupy roboczej 
Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie 
Finansów RP do spraw implementacji dyrektywy 2007/64/
WE. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa 
gospodarczego. Główny obszar zainteresowań stanowi 
prawo bankowe, prawo zobowiązań pieniężnych, prawo 
konkurencji. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz 

prawnych z zakresu prawa elektronicznych instrumentów 
płatniczych, prelegent na wielu konferencjach 
i seminariach z tego zakresu (polsko-, angielsko- 
i niemieckojęzycznych).

Grzegorz Kott
Wierzbowski Eversheds

Posiada ponad 19-letnie doświadczenie 
w świadczeniu pomocy prawnej dla krajowych 
i zagranicznych podmiotów gospodarczych 
zarówno z rynku finansowego, jak i innych 
sektorów gospodarki. Specjalizuje się w prawie 

konsumenckim, w tym consumer finance, prawie rynków 
kapitałowych, prawie ubezpieczeniowym, prawie 
handlowym i cywilnym. Doradzał również w ramach 
międzynarodowych firm konsultingowych w działach 
prawnych i podatkowych. Grzegorz jest prawnikiem 
rekomendowanym w zakresie rynków kapitałowych 
przez informator „The European Legal 500”, 
a także współautorem komentarza do ustawy o kredycie 
konsumenckim wydawnictwa C.H. Beck.

Elżbieta Modzelewska-Wąchal
Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”

Prawem konkurencji zajmuje się nieprzerwanie od 
1987 r., od 1990 r. w Urzędzie Antymonopolowym 
(obecnie Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów), początkowo jako dyrektor 
Departamentu Orzecznictwa, od lutego 1996 
r. do końca 2001 r. jako wiceprezes Urzędu 

odpowiedzialna na zagadnienia konkurencji, w tym 
pomocy publicznej. Ekspert w sprawach demonopolizacji 
i konkurencji dla organów antymonopolowych Ukrainy 
i Białorusi. 
W okresie od 1998 r. do końca 2001 r. była członkiem 
Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej, odpowiedzialna za obszary negocjacyjne 
„Polityka konkurencji” (obejmujący anti-trust i pomoc 
publiczną) oraz „Ochrona konsumentów i zdrowie”. Od 
2002 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Centrum 
Prawa Konkurencji. Jest wykładowcą na uczelniach 
wyższych oraz ekspertem sejmowym. Jest współautorką 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i autorką 
licznych publikacji z dziedziny prawa konkurencji, 
m.in. „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Komentarz”, Twigger, Warszawa 2002, „Pomoc publiczna 
dla przedsiębiorców. Komentarz”, Wydawnictwo 
Prawnicze „LexisNexis” 2003 i szeregu innych. 
Notowana jako wiodący (lider, wicelider) bądź 
rekomendowany prawnik w kategorii prawo konkurencji  
w rankingach prawników i kancelarii prawnych zarówno 
krajowych (m.in. według “Rzeczpospolitej” i miesięcznika 
„Forbes”), jak i międzynarodowych (np. Global Councel 
3000).
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PRELEGENCI

Artur Piechocki
Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

Radca prawny, Of Counsel w kancelarii Kochański 
Zięba Rapala i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie 
technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych 
(ICT). Doradza klientom z sektora internetowego 
i telekomunikacyjnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem usług telekomunikacyjnych, usług 
świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa 
informacji oraz domen internetowych. Jest ekspertem 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(European Network and Information Security Agency - 
ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony 
prywatności i danych osobowych. Współpracuje 
również z Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją  Własności 
Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of 
European National Top Level Domain Registries (CENTR). 
Jest także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej 
Unii Telekomunikacyjnej (ITU) oraz współpracownikiem 
Fundacji Bezpiecznej Cyberprzestrzeni. Był członkiem 
Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu 
Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki 
i Telekomunikacji (PIIT). Współzałożyciel Sądu 
Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, którego 
pracom przewodniczył oraz współtwórca orzecznictwa 
domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej (KIG). Wcześniej pracował jako Doradca ds. 
prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując 
Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. 
Autor kilkudziesięciu wykładów w Polsce i zagranicą 
dotyczących prawa w nowych technologiach.
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