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Strona
Tytułowa

Monika Urban–Piotrowska 
Kancelaria Kochański Zięba Rapala  
i Partnerzy

Magdalena Mitas 
Kancelaria Kochański Zięba Rapala  

i Partnerzy

Dr Michał Będkowski–Kozioł 
Kancelaria Kochański Zięba Rapala  
i Partnerzy

PRELEGENCI

WSPÓŁPRACA ORGANIZATORPATRONI MEDIALNI

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 y Odpowiedzialność „osób zarządzających” 
z tytułu naruszenia przez przedsiębiorcę 
zakazów praktyk ograniczających 
konkurencję

 y Stosowanie „środków zaradczych” 
przez Prezesa UOKiK przy wydawaniu 
decyzji sprawach stosowania praktyk 
ograniczających konkurencję

 y Zmiany przepisów dotyczących kontroli 
koncentracji przez Prezesa UOKiK

 y Zmiany w zakresie wymierzania kar 
pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów 
o ochronie konkurencji i konsumentów

 y Zmiany w zakresie kontroli i przeszukań 
w toku postępowania prowadzonego przez 
Prezesa UOKiK

 y Zmiany w zakresie procedury leniency – 
odstąpienia od wymierzenia kary lub 
złagodzenia kary

Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający 

udział w warsztatach.

Jakub Gubański 
Counsel, White & Case P. Pietkiewicz,  
M. Studniarek i Wspólnicy

Robert Gago 
Hogan Lovells
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Program

9:00  Rejestracja i poranna kawa

9:30  Odpowiedzialność „osób zarządzających” 
z tytułu naruszenia przez przedsiębiorcę 
zakazów praktyk ograniczających konkurencję
• Definicja „osoby zarządzającej”
• Przesłanki i zakres odpowiedzialności osoby 

zarządzającej w świetle regulacji art. 6a u.o.k.k.
• Nakładanie kary pieniężnej na osobę zarządzającą 

na podstawie art. 106a u.o.k.k.
Jakub Gubański, Counsel, White & Case P. Pietkiewicz, 
M. Studniarek i Wspólnicy

10:30  Stosowanie „środków zaradczych” 
przez Prezesa UOKiK przy wydawaniu 
decyzji sprawach stosowania praktyk 
ograniczających konkurencję 
• Istota środków zaradczych
• Rodzaje i przesłanki zastosowania środków 

zaradczych
• Terminy i obowiązki sprawozdawcze 

przedsiębiorców w związku z wykonaniem 
środków zaradczych

Robert Gago, radca prawny, Counsel, kieruje Praktyką 
Prawa Konkurencji w kancelarii Hogan Lovells

11:20  PRZERWA KAWOWA

11:15  Zmiany przepisów dotyczących kontroli 
koncetracji przez Prezesa UOKiK
• Zmiany w zakresie procedury zgłaszania zamiaru 

koncentracji: etapy postępowania, instytucja 
zastrzeżeń Prezesa UOKiK wobec zamierzonej 
koncentracji, utajnienie terminów realizacji 
warunków określonych w zgodzie warunkowej

• Uregulowanie tzw. koncentracji wieloetapowych
• Zmiany w zakresie terminów prowadzenia 

postępowania w sprawach koncentracji
Magdalena Mitas, Kancelaria Kochański Zięba Rapala 
i Partnerzy

12:05  Zmiany w zakresie wymierzania kar 
pienięńnych z tytułu naruszenia przepisów 
o ochronie konkurencji i konsumentów 
• Zmiany w odniesieniu do podstawy wymiaru kar 

pieniężnych
• Czynniki uwzględniane przy ustalaniu wysokości 

kar pieniężnych
• Okoliczności łagodzące i okoliczności obciążające
• Procedura dobrowolnego poddania się 

Dr Michał Będkowski–Kozioł, Kancelaria Kochański 
Zięba Rapala i Partnerzy

13:10  Zmiany w zakresie kontroli i przeszukań 
w toku postępowania prowadzonego przez 
Prezesa UOKiK
• Zasady przeprowadzania kontroli
• Zasady przeprowadzania przeszukań
• Ochrona tajemnicy porady prawnej (legal 

professional priviledge)
• Zażalenie na czynności kontrolne i skutki jego 

wniesienia
Monika Urban–Piotrowska, Kancelaria Kochański Zięba 
Rapala i Partnerzy

14:05  Lunch

14:50  Zmiany w zakresie procedury leniency – 
odstąpienia od wymierzenia kary lub 
złagodzenia kary
• Wniosek o leniency
• Zasady współpracy między wnioskodawcą 

a Prezesem UOKiK
• Zasady odstępienia od wymierzenia kary
• Zasady obliczania wysokości redukcji kary pieniężnej
• Instytucja leniency plus

Anna Laszczyk, prawnik w zespole prawa konkurencji 
w kancelarii Linklaters C. Wiśniewski 

16:15  Zakończenie warsztatów.  
Rozdanie certyfikatów

PROGRAM
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Informacje 

Ogólne

 Warsztat kierujemy do: Prezesów oraz 
Członków Zarządu, Dyrektorów, Kierowników i spe-
cjalistów w departamentach prawnych, compliance, 
handlowych oraz Kancelarii i Firm Doradczych

WARSZTATY KIERUJEMY

Magdalena Skonieczna
Starszy Kierownik Projektu

Dział Produkcji
T: +48 22 379 29 35
F: +48 22 379 29 01

e-mail: m.skonieczna@mmcpolska.pl
www: www.mmcpolska.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR 
w budynku Millennium Plaza 

al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

MIEJSCE WARSZTATÓW

 MM • Conferences to wiodący i niezależny 
organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka 
jest organizatorem konferencji, kongresów, sympo-
zjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie me-
rytorycznym.
 Gwarantem jakości organizowanych wyda-
rzeń 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, Telekomu-
nikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, 
Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja 
Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel– Lucent, SES Astra, 
Huawei, Alvarion, TNS OBOP.

ORGANIZATOR

 Niebawem wejdzie w życie znowelizowana 
ustawa Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, która wprowadza szereg niezwykle istotnych 
regulacji, których odpowiednie poznanie jest gwa-
rantem uniknięcia kar nakładanych przez UOKiK. 
Przedstawimy Państwu zmiany w prawie konkuren-
cji i ich wpływ na funkcjonowanie rynku, w szcze-
gólności nowy katalog kar i osób nim objętych oraz 
nową procedurę przeszukania i kontroli.
 Ponadto trudności w interpretacji i stoso-
waniu przepisów budzą wiele pytań, na które odpo-
wiedź uzyskają Państwo podczas przygotowanego 
wydarzenia. W trakcie warsztatu omówione zo-
staną także najczęściej popełniane błędy przy wy-
znaczaniu rynku relewantnego oraz rozpisywaniu 
przetargów.
 Warsztat jest doskonałą okazją na debatę 
z ekspertami, którzy omówią najważniejsze zmia-
ny i wyjaśnią co konkretnie trzeba będzie zrobić by 
sprawnie funkcjonować na zmieniającym się rynku 
Dodatkowo przedstawione wydarzenie to idealne 
miejsce wymiany poglądów, doświadczeń oraz na-
wiązywania kontaktów biznesowych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
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Monika Urban-Piotrowska
Adwokat w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje 
Praktyką Ochrony Praw Konsumentów oraz współkieruje Praktyką 
Kontroli Koncentracji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie 
konkurencji i prawie antymonopolowym. 
Doradza w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, zgło-
szeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców oraz prawa ochrony kon-
sumentów. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu analiz praw-

nych działań przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji 
i konsumentów. W sferze jej specjalizacji pozostają również zagadnienia z zakresu pra-
wa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. ■

Magdalena Mitas
Adwokat, Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. 
Kieruje Praktyką Prawa Energetycznego. Doradza we wszystkich 
kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji 
z dziedziny energii konwencjonalnej i odnawialnej, w tym między 
innymi: farm wiatrowych, biogazu, elektrowni węglowych i koksowni.
Reprezentuje duże spółki energetyczne w postępowaniach przed Re-
gionalnymi Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem 

Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawach dotyczących między innymi zezwoleń na 
prowadzenie działalności dla przedsiębiorstw energetycznych oraz kwestii dotyczących 
sprzedaży energii. Pomaga klientom w zakresie postępowań administracyjnych związa-
nych z procesem realizacji inwestycji energetycznych. Doradza w zagadnieniach prawa 
ochrony konkurencji w sektorze energetycznym, w tym kontroli koncentracji, porozu-
mień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej.
Magdalena Mitas działa w Grupie ds. Czystych Technologii Brytyjsko-Polskiej Izby 
Handlowej BPCC. Jest wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Katedrze 
Prawa Gospodarczego Publicznego. ■

Dr Michał Będkowski-Kozioł
Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Departa-
mentem Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje 
się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie 
pomocy publicznej, oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych.
Doradza w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, zgło-
szeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców oraz prawa ochrony 
konsumentów. Posiada szerokie doświadczenie w  przygotowywaniu 

analiz prawnych działań przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z prawem ochrony 
konkurencji i konsumentów. W sferze jego zainteresowań pozostają również zagadnienia 
z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy oraz e-commerce.
Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Prawa Konkurencji. Publikuje na łamach Dzienni-
ka Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego 
i Regulacyjnego, Kwartalnika Prawa Publicznego.
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UKSW (szef Kate-
dry Publicznego Prawa Gospodarczego). W poprzednich latach prowadził także wykła-
dy z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego na Wydziale 
Prawa Technische Universität Dresden. ■

Robert Gago 
Hogan Lovells
Robert Gago, radca prawny, Counsel, kieruje Praktyką Prawa Konku-
rencji w kancelarii Hogan Lovells w Warszawie. Doradza przedsiębior-
stwom w wielu aspektach publicznego prawa gospodarczego, w szcze-
gólności 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 progra-
mów 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 Europej-
ską, 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 Konku-
rencji. Jest stałym współpracownikiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyj-
nych przy Uniwersytecie Warszawskim. Robert Gago jest stałym korespondentem i publi-
kuje 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). ■

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 konkurencji w Polsce, wsparcie w związku z wdrożeniami programów typu 
„compliance”, w tym zapewnienie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów 
prawa konkurencji oraz prawa antymonopolowego oraz reprezentowanie klientów 
w postępowaniach w związku z ubieganiem się o niezbędne zgody organów antymo-
nopolowych. 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 doradzał także w procesach wewnętrznej reorganizacji grup kapitałowych czy 
tworzeniu joint-ventures.
W 2007 roku mec. Gubański 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. ■

Mec. Jakub Gubański 
Counsel, White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek 
i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.
Mec. Jakub Gubański kieruje praktyką Prawa konkurencji w war-
szawskim biurze White & Case. Specjalizuje się w sprawach z zakre-
su prawa konkurencji oraz transakcjach fuzji i przejęć. Od początku 
swojej kariery prawniczej w White & Case, doradzał w aspekcie prawa 
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