
26-27 paŸdziernika, 
Warszawa, hotel Polonia Palace

Zakazane porozumienia rynkowe

WYKRYWANIE KARTELI W RAMACH ANALIZ RYNKOWYCH

ZAKAZANE POROZUMIENIA PRZEDSIÊBIORCÓW 

OCHRONA POUFNOŒCI KOMUNIKACJI PRAWNIK - KLIENT 

METODY WYCHODZENIA Z ZAKAZANYCH POROZUMIEÑ RYNKOWYCH

WY£¥CZENIA SPOD ZAKAZU ZAKAZANYCH POROZUMIEÑ RYNKOWYCH 

COMPLIANCE I INNE SPOSOBY ZAPOBIEGANIA RYZYKU NARUSZENIA 
PRAWA KONKURENCJI

ZAKAZANE KLAUZULE CEN ODSPRZEDA¯Y 

§

§ wyrok ETS z 17.09.2010 r. w sprawie Akzo and Ackros - case study

§ leniency w Polsce i w Europie - case studies

§porozumienia bagatelne (wertykalne, horyzontalne), materialne 
§sposoby liczenia udzia³ów rynkowych przedsiêbiorców w porozumieniu

§jak przygotowaæ bezpieczn¹ umowê z kontrahentem?

Polifarb, Xella – case studies



Wtorek, 26 paŸdziernika

§Zarz¹du,

§Dzia³u Prawnego,

§Dzia³u Handlowego.

REPREZENTOWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI DZIA£ÓW:

NA WARSZTATACH SPOTKACIE PAÑSTWO PRZEDSTAWICIELI BRAN¯:

§FMCG,

§farmaceutycznej,

§energetycznej,

§telekomunikacyjnej,

§chemicznej,

§nieruchomoœci.

9.30   Poranna kawa, rejestracja i przywitanie

10.00 Porozumienia przedsiêbiorców  wprowadzenie
§Praktyczne wyjaœnienie zasad i za³o¿eñ systemu
§Wyjaœnienie struktury i podstaw proceduralnych, 

specyfika ustawy polskiej
§Zasada zakazu i wy³¹czeñ: blokowego i w konkretnej 

sprawie (zmiana systemu wy³¹czeñ, domniemanie 

i ciê¿ar dowodu, relacja do nadu¿ycia pozycji 

dominuj¹cej)
§Potencjalne pu³apki  naruszenie poœrednie 

i bezpoœrednie
§Pojêcie porozumienia i przedsiêbiorcy, sposób 

interpretacji, wspó³praca faktyczna
§Wstêp do pozosta³ych prezentacji  umiejscowienie 

w systemie
Patrycja Szot, Dustin Du Cane, Brudkowski 

i Wspólnicy

11.00 Przerwa na kawê

11.15 Wykrywanie karteli  aspekty prawne, ekonomiczne 

i praktyczne
§Kartele horyzontalne, wertykalne i mieszane
§Podstawowe trudnoœci zwi¹zane z wykrywaniem 

karteli
§Uprawnienia dochodzeniowe przys³uguj¹ce 

regulatorom antymonopolowym
§Dowodzenie bezpoœrednie i poœrednie
§Wykrywanie karteli w ramach analiz rynkowych
§Techniki œledcze  mo¿liwoœci i ograniczenia
Jaros³aw Sroczyñski, Markiewicz & Sroczyñski

12.45 Lunch

–

–

–

–

–

Moderator Warsztatów: Patrycja Szot

13.45 Sposoby wychodzenia z zakazanych porozumieñ 
rynkowych
§Zaprzestanie stosowania niedozwolonej praktyki 

rynkowej
§Przyk³ady skorzystania z programu leniency 

w Polsce    
§kolejnoœæ zg³oszenia,
§dowody,
§inne wymogi UOKiK,
§wysokoœæ obni¿enia kary,
§inne okolicznoœci wp³ywaj¹ce na karê.

§Przyk³ady skorzystania z programu leniency 
w postêpowaniu przed Komisj¹ 
Unii Europejskiej    
§warunki zg³oszenia, nak³adane kary,
§stosunek do postêpowañ krajowych,

Joanna Dudek, Tomasz Fia³ek, Deloitte Legal

15.00 Przerwa na kawê

15.15 Wy³¹czenia spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych 
konkurencjê
§Wzglêdny zakaz porozumieñ ograniczaj¹cych 

konkurencjê
§Wy³¹czenia de minimis (bagatelne)
§rynek w³aœciwy w kontekœcie porozumieñ 

bagatelnych
§sposoby liczenia udzia³ów rynkowych 

przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w porozumieniu
§porozumienia de minimis horyzontalne 

i wertykalne
§niestosowalnoœæ wy³¹czeñ – hard core restrictions

§Wy³¹czenia o charakterze materialnym – art. 8 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów
§charakter wy³¹czeñ materialnych
§warunki wy³¹czeñ materialnych

§Przyk³ady porozumieñ wy³¹czonych spod zakazu
Monika Bychowska, Instytut Prawa Konkurencji

16.30  Zakoñczenie pierwszego dnia Warsztatów

case studies

case studies



§„Firma, która stosuje zakazane porozumienie, mo¿e zostaæ §Na Pañstwa pytania odpowiadaæ bêd¹ sprawdzeni eksperci, 
ukarana kar¹ siêgaj¹c¹ 10 proc. przychodu, który osi¹gnê³a przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych.
w poprzednim roku rozliczeniowym” (Ÿród³o: www.uokik.gov.pl). 

§Warsztaty to œwietna okazja do wymiany doœwiadczeñ §Na praktycznym spotkaniu przedstawimy m. in.:
z prelegentami oraz innymi uczestnikami spotkania.§wykrywanie karteli w ramach analiz rynkowych,

§przyk³ady zakazanych porozumieñ przedsiêbiorców,
§metody wychodzenia z zakazanych porozumieñ rynkowych,
§wy³¹czenia spod zakazu zakazanych porozumieñ rynkowych, Serdecznie zapraszam do udzia³u w spotkaniu:
§compilance i inne sposoby zapobiegania ryzyku naruszenia 

prawa konkurencji. Sebastian Wojciechowski

DLACZEGO WARTO WZI¥Æ UDZIA£ W WARSZTATACH:

Œroda, 27 paŸdziernika

12.15 Lunch

13.15 Ochrona poufnoœci komunikacji prawnik – klient oraz 
prawo do nieoskar¿ania siê w postêpowaniu przed 
Prezesem UOKiK
§Prawa cz³owieka dla przedsiêbiorców? 
§Prawo do obrony w postêpowaniu 

antymonopolowym
§Zakres ochrony poufnoœci komunikacji prawnik-klient 

(legal professional privilege) oraz prawa do 
nieoskar¿ania siê (privilege against self-
incrimination)

§Podstawy obowi¹zywania ww. praw w postêpowaniu 
przed Prezesem UOKIK oraz dotychczasowa praktyka 
Prezesa UOKIK, SOKIK, KE, ETS oraz ETPCz

§Omówienie wyroku ETS z 17.09.2010 r. w sprawie 
Akzo and Ackros i jego potencjalne skutki   

Bartosz Turno, WKB Wierciñski, Kwieciñski, Baehr

14.30 Przerwa na kawê

14.45 Orzecznictwo UOKiK w sprawie porozumieñ 
przedsiêbiorców    
§Sprawa "Polifarb" – typowe porozumienie pionowe
§Sprawa "Xella" - przyk³ad jak mo¿na unikn¹æ kary
Krzysztof Kowlaczyk, Domañski Zakrzewski Palinka

16.00 Zakoñczenie drugiego dnia Warsztatów. Wrêczenie 
certyfikatów

case study

case studies

9.00 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie

10.00 Zakazane klauzule cen odsprzeda¿y    
§Co to s¹ zakazane klauzule odsprzeda¿y  dlaczego 

stwarzaj¹ najwiêksze ryzyko odpowiedzialnoœci
§Jakie elementy s¹ zakazane w takich klauzulach 

– zagadnienia zwi¹zane z cen¹ sztywn¹, ceny 
minimaln¹ i maksymaln¹

§Przyk³ady zakazanych klauzul umownych 
– na podstawie decyzji UOKiK i KE

    jakich  zapisów w umowie nale¿y 
unikaæ

§co jest dozwolone, jeœli chodzi o cenê odsprzeda¿y
§Praktyczne wskazówki zwi¹zane z klauzulami 

odsprzeda¿y – jak przygotowaæ bezpieczn¹ umowê 
z kontrahentem

Przemys³aw Wierzbicki, Rak Wierzbicki i Wspólnicy

11.00 Przerwa na kawê

11.15 Compliance i inne sposoby zapobiegania ryzyku 
naruszenia prawa konkurencji
§Co to jest program compliance?
§Elementy programu compliance – w tym kwestia 

regulaminów wewnêtrznych oraz szkolenia 
kluczowego personelu

§Zasady funkcjonowania programu compliance 
– które elementy s¹ szczególnie istotne

§Dlaczego warto wprowadziæ program compliance 
– mo¿liwoœæ ograniczenia odpowiedzialnoœci 
(w tym odpowiedzialnoœci kadry zarz¹dzaj¹cej)

Przemys³aw Wierzbicki, Rak Wierzbicki i Wspólnicy

case studies

§Case study

–



Krzysztof Kowalczyk, Partner, Radca Prawny - Domañski Zakrzewski Palinka
Specjalista w zakresie prawa konkurencji oraz postêpowañ spornych. Posiada rozleg³e doœwiadczenie w sprawach dotycz¹cych porozumieñ antykonkurencyjnych, 
nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, koncentracji przedsiêbiorców oraz praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów. Prowadzi³ wiele postêpowañ przed 
Prezesem UOKiK oraz reprezentowa³ przedsiêbiorców w postêpowaniach odwo³awczych od decyzji Prezesa UOKiK. Jest doœwiadczonym doradc¹ w zakresie oceny 
zgodnoœci dzia³añ podejmowanych przez przedsiêbiorców (w tym: oceny projektów umów) z polskim i unijnym prawem konkurencji. Autor kilku publikacji z zakresu 
prawa konkurencji. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998). W 2001 roku ukoñczy³ studia podyplomowe w zakresie prawa 
konkurencji Wspólnot Europejskich w King's College (Londyn).

Dustin Du Cane, of Counsel – Brudkowski i Wspólnicy
Specjalista z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji i w³asnoœci przemys³owej, regulacji pro-konsumenckich, funduszy inwestycyjnych, dziesiêcioletnie 
doœwiadczenie doradztwa w zakresie szeroko rozumianej ochrony marki i w³asnoœci przemys³owej miêdzynarodowych i polskich koncernów, w szczególnoœci sporów 
dotycz¹cych reklamy i innych form promocji produktów, naœladownictwa produktów oraz ochrony domen,  w tym piractwa oznaczeñ s³awnych w skali globalnej. Na 
co dzieñ zajmuje siê praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz regulacji pokrewnych. Publikuje i przygotowuje 
doktorat poœwiêcony tym zagadnieniom. 

dr Patrycja Szot, of Counsel 
Specjalista z zakresu prawa wspólnotowego i handlu miêdzynarodowego, w szczególnoœci prawa konkurencji, konsumenckiego, w tym regulacji sektorowych 
(motoryzacja, ¿ywnoœæ, suplementy diety, bankowoœæ, telekom i in.), zagadnieñ prawa w³asnoœci intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, kilkuletnie doœwiadczenie 
w doradztwie dla znanych krajowych i miêdzynarodowych koncernów w zakresie wprowadzania na rynek produktów, promocji, marketingu, budowy i zarz¹dzania 
krajowymi sieciami dystrybucji, ochrony marki, handlu internetowego, stosowania prawa konkurencji i pro biznesowego rozwi¹zywania konfliktów z konsumentami 
(w szczególnoœci postêpowania z zakresu klauzul abuzywnych, naruszeñ zbiorowych interesów konsumentów). Doktor prawa (problematyka prawa konkurencji 
i w³asnoœci przemys³owej), absolwentka UAM, Universiteit Leiden (LL.M.), Central European University (LL.M.), Asser College Europe, s³uchacz Hague Academy, 
dyplom Word Legal Institute (New York), Warszawska Izba Adwokacka. 

Bartosz Turno, Prawnik - WKB Wierciñski, Kwieciñski, Baehr
Absolwent oraz doktorant UAM w Poznaniu. Obecnie jest równie¿ uczestnikiem studiów Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa konkurencji na Uniwersytecie 
Londyñskim (King’s College). Pracowa³ w UOKiK, by³ sta¿yst¹ w Wydziale ds. Karteli Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) Komisji Europejskiej w 
Brukseli. Pracowa³ w amerykañskiej firmie prawniczej Skadden, Arps w Brukseli. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa konkurencji. W zestawieniu Chambers 
Europe 2009 otrzyma³ rekomendacjê w kategorii Competition/Antitrust (band up-and-coming individuals) .

Przemys³aw Wierzbicki, Partner, Adwokat – Rak Wierzbicki & Wspólnicy
Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ w kancelarii "Rotthege Wassermann & Partner", Wierzbowski Eversheds. By³ arbitrem z listy przewodnicz¹cych przy Prezesie Urzêdu 
Zamówieñ Publicznych. W swojej praktyce zawodowej doradza³ i reprezentowa³ m. in. najwiêkszego polskiego operatora telekomunikacyjnego, wiod¹ce spó³ki na rynku 
budowlanym oraz lidera w produkcji paliw w Europie Wschodniej. Uczestniczy³ w precedensowych postêpowaniach s¹dowych (w tym przed Trybuna³em 
Konstytucyjnym), posiada doœwiadczenie w zakresie postêpowania przed URE, UKE, UOKiK oraz SOKiK, jak równie¿ w sporach gospodarczych (w tym z zakresu 
nieuczciwej konkurencji) oraz cywilnych. Doradza³ w zakresie zamówieñ publicznych przy realizacji zamówieñ infrastrukturalnych, w tym inwestycji autostradowych. 
W ramach swojej praktyki zawodowej reprezentowa³ osoby indywidualne przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu, jak równie¿ reprezentowa³ osoby 
fizyczne i firmy w postêpowaniach karnych oraz karnych skarbowych. Jest autorem licznych publikacji w Rzeczpospolitej, Przegl¹dzie Prawa Handlowego, Prawie 
Bankowym oraz Prawie Spó³ek.

Monika Bychowska, Doktor Nauk Prawnych – Instytut Prawa Konkurencji
Autorka wielu publikacji dotycz¹cych polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji, w tym wspó³autorka komentarza do ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Od 1998 roku zwi¹zana z Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od 2005 r. Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji. Nadzorowa³a 
postêpowania w sprawach praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê (nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej i porozumienia ograniczaj¹ce konkurencjê). Do jej obowi¹zków 
nale¿a³o równie¿ organizowanie i monitorowanie poprawnoœci kontroli antymonopolowych przeprowadzanych u przedsiêbiorców w zwi¹zku z podejrzeniem 
naruszenia zakazów praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê. Uczestniczy³a w procesie opracowywania projektu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Aktualnie wspólnik Instytutu Prawa Konkurencji s.c. Naukowo zwi¹zana z Uniwersytetem Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Jej praca 
doktorska dotyczy³a zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê w prawie Unii Europejskiej.

Joanna Dudek, Radca Prawny – Deloitte Legal
Posiada piêtnastoletni¹ praktykê zawodow¹ obejmuj¹c¹ œwiadczenie us³ug prawnych dla przedsiêbiorców krajowych i zagranicznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ na 
polskim rynku. Uczestniczy³a w licznych transakcjach nabycia spó³ek z ró¿nych sektorów gospodarki. Prowadzi³a liczne projekty due diligence zarówno od strony 
nabywcy jak i zbywcy, podczas których bada³a miêdzy innymi ryzyka wynikaj¹ce z zawieranych przez nie umów. Jej doœwiadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w 
zakresie przygotowywania oraz analizy kompleksowych umów inwestycyjnych oraz o wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorcami w tym zakresie oceny transakcji i 
zawieranych umów z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji.  Prowadzi³a liczne szkolenia dla przedsiêbiorców m.in. z zakresu praktyk ograniczaj¹cych 
konkurencjê.

Tomasz Fia³ek, Senior Associate - Deloitte Legal
Posiada 6 letnie doœwiadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiêbiorców w tym w szczególnoœci obejmuj¹cego ocenê zgodnoœci z prawem stosowanych 
przez przedsiêbiorców praktyk i zawieranych umów. Jego doœwiadczenie zawodowe obejmuje w szczególnoœci obs³ugê transakcji i inwestycji dotycz¹cych 
nabywania spó³ek, nabywania i zagospodarowywania nieruchomoœci. Doradza³ w wielu sprawach zwi¹zanych z organizacj¹ i funkcjonowaniem spó³ek z sektora 
budowlanego i energetycznego. Prowadzi³ szkolenie dla przedsiêbiorców z zakresu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej.

Jaros³aw Sroczyñski, Partner, Radca Prawny  Markiewicz & Sroczyñski
Specjalista prawa konkurencji i konsumentów, od kilkunastu lat prowadzi w tym zakresie szerok¹ praktykê doradcz¹. W przesz³oœci partner kieruj¹cy praktyk¹ prawa 
konkurencji w jednej z najwiêkszych polskich kancelarii prawnych. Pracowa³ tak¿e w Brukseli w miêdzynarodowej kancelarii sieciowej. By³ za³o¿ycielem i dyrektorem 
Delegatury Urzêdu Antymonopolowego w Krakowie, a tak¿e pracownikiem naukowym Instytutu Prawa W³asnoœci Intelektualnej UJ. Posiada wieloletni¹ praktykê 
w pracach legislacyjnych (m. in. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozporz¹dzenia dot. zwolnieñ grupowych, rozporz¹dzenie ws. procedur leniency). 
Ekspert prawny UOKiK przy implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz ekspert unijny w zakresie prawa konkurencji, doradca 
Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Wielokrotnie otrzymywa³ wyró¿nienia „rekomendowanego prawnika” w polskich i miêdzynarodowych rankingach 
w dziedzinie prawa konkurencji i antymonopolowego, w tym „Lidera Dziedziny” w rankingach „Rzeczpospolitej”.

–



TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w warsztatach: „Zakazane porozumienia rynkowe”

Termin: 26-27 paŸdziernika 2010                                                                                             
Cena 1995 PLN + VAT do 17 wrzeœnia 2010
Cena 2595 PLN + VAT do 8 paŸdziernika 2010
Cena 3195 PLN + VAT po 8 paŸdziernika 2010

NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanych warsztatach, jednoczeœnie 
proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach 
organizowanych przez Business Media Solutions Sp. z o.o.  

1. Imiê i nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

2. Imiê i nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

3. Firma:

Ulica:

Kod pocztowy:

Tel.:

E-mail:

Miasto:

Fax:

Imiê i nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo¿emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) 
Business Media Solutions Sp. z.o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej BMS), informuje, ¿e jest 
administratorem danych osobowych .Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach 
promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez BMS, œwiadczonych us³ug oraz proponowanych 
produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów BMS. Wyra¿aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych 
osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich 
poprawiania. równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz 
zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy.

Business Media Solutions Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (00-695) ul. Nowogrodzka 50/515, wpisana 
do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000348520, wysokoœæ kapita³u 
zak³adowego: 5 000,00 z³.

3. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia faktury VAT:

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres:

NIP:

Business Media Solutions Sp. z o.o.

00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl 

, ul. Nowogrodzka 50/515, 

1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi                                                                                               
cena 1995 PLN + VAT do 17 wrzeœnia
cena 2595 PLN + VAT do 8 paŸdziernika
cena 3195 PLN + VAT po 8 paŸdziernika

2.   Cena obejmuje: prelekcje, materia³y  warsztatowe, przerwy 
kawowe, lunch

3. Przes³anie do Business  Media  Solutions faksem lub poczt¹ 
elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza 
zg³oszeniowego stanowi zawarcie wi¹¿¹cej umowy pomiêdzy 
zg³aszaj¹cym a Business Media Solutions.  Faktura pro forma jest 
standartowo wystawiana i wysy³ana faksem po otrzymaniu 
formularza zg³oszeniowego. Po zakoñczeniu warsztatów zostanie 
wystawiona faktura VAT. Zg³aszaj¹cy wyra¿a zgodê na 
otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4.   Osoba podpisuj¹ca formularz zg³oszeniowy w imieniu 
zg³aszaj¹cego oœwiadcza, i¿ posiada stosowne uprawnienie do 
dzia³ania  w imieniu i na rzecz zg³aszaj¹cego, w szczególnoœci do 
zwarcia umowy z Business Media Solutions.

5.   W przypadku, gdy zg³aszaj¹cy dokona rejestracji formularza przed 
8 paŸdziernika 2010 r., jednak¿e nie dokona wp³aty przed 
terminem warsztatów, koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 
3195 PLN + VAT.

6.   Zg³aszaj¹cy ma prawo do rezygnacji z udzia³u na warunkach 
okreœlonych poni¿ej. Rezygnacji z udzia³u nale¿y dokonaæ 
w formie pisemnej i przes³aæ listem poleconym na adres Business 
Media Solutions.

7.   W przypadku rezygnacji do dnia 11 paŸdziernika 2010 r. 
zg³aszaj¹cy zap³aci op³atê manipulacyjn¹ wysokoœci 500  PLN 
+ 22% VAT.

8.   W przypadku rezygnacji po 11 paŸdziernika 2010 r. zg³aszaj¹cy 
obowi¹zany jest do zap³aty pe³nych kosztów uczestnictwa 
w wysokoœci wynikaj¹cej z zawartej pomiêdzy zg³aszaj¹cym 
a Business Media Solutions.

9.  W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku 
pisemnej rezygnacji z udzia³u w Kongresie, zg³aszaj¹cy 
obowi¹zany jest uiœciæ pe³n¹ kwotê kosztów uczestnictwa 
w wysokoœci wynikaj¹cej z umowy.

10. Brak wp³aty nie stanowi rezygnacji z udzia³u w warsztatach. 
W miejsce osoby zg³oszonej do udzia³u w warsztatach mo¿e 
wzi¹æ udzia³ inna osoba wskazana przez zg³aszaj¹cego.

11. Zg³aszaj¹cy wyra¿a zgodê na umieszczenie logo jego firmy  na 
stronie organizatora w module „Nasi klienci”

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca 
odbycia siê warsztatów oraz do odwo³ania warsztatów.

Warunki uczestnictwa:

Wyœlij dziœ na numer faksu 

22 4125061
lub wyœlij na adres e-mail:  

zgloszenia@bmspolska.pl

26-27 paŸdziernika, Warszawa, hotel Polonia Palace

Zakazane porozumienia rynkowe
Orzecznictwo UOKIK, SOKIK, KE, ETS, ETPCz, case studies
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