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PRAWO KONKURENCJI

„Miałem przyjemność uczestniczyć w Kongresie Prawnym organizowanym przez firmę BMS Group. 
Wiele sobie obiecywałem po tym wydarzeniu i nie zawiodłem się. Poprzez rozwiązania, które 
przedstawili wieloletni Praktycy – Eksperci w swoich dziedzinach, zaczerpnąłem inspiracji, która pozwoli 
spojrzeć świeżym okiem na działania we własnej organizacji. Możliwość benchmarkingu z osobami 
decyzyjnymi z działów prawnych firm z najróżniejszych sektorów była inspiracją do nowych pomysłów          
i działań w swojej organizacji. Mogę z całą pewnością polecić wydarzenia wykreowane przez ekipę BMS 
Group, jako zorganizowane i dopracowane w 100%”

Sławomir Wodecki, Grupa Azoty
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9:30     Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Jak ochronić firmę przed nieuczciwą konkurencją? 
Case study
•Jakie informacje stanowią tajemnicę    
  przedsiębiorstwa.
•Jak zabezpieczyć się przed naruszeniem tajemnicy  
  przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami                  
  i innymi osobami.
•Jaką treść powinna mieć bezpieczna umowa                  
  o zakazie konkurencji.
•Co robić, gdy nie zawarto umowy o zakazie   
  konkurencji, a dochodzi do naruszenia tajemnicy   
  przedsiębiorstwa.
•Jakie środki ochrony przysługują przedsiębiorcy,   
  którego informacje gospodarcze zostały bezprawnie  
  wykorzystane.
Agata Kowalska, Radca Prawny, Wiceprezes 
Zarządu – Indo European Business Exchange 

Przerwa na kawę

Porozumienia cenowe – jako najbardziej klasyczne 
i najpoważniejsze ograniczenia konkurencji                
– omówienie praktycznych przykładów
•Porozumienie horyzontalne i wertykalne.
•Sposoby ustalania cen.
•Ceny rekomendowane w porozumieniach 

wertykalnych.
•Praktyczne przykłady – omówienie decyzji UOKiK 

dotyczących porozumień cenowych.
Arkadiusz Stryja, Dyrektor Działu Prawnego, 
Adwokat – Canon Polska 
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Przerwa na lunch

Dawn raid – kontrola UOKiK w przedsiębiorstwie 
na przykładzie własnych doświadczeń
•Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem   
  kontroli w przedsiębiorstwie.
•Tajemniczy klient.
•Procedurze wezwania przez urząd do    
  przedstawienia dokumentów.
•Procedurze wejście UOKiK do przedsiębiorstwa    
  oraz o tym, jak należy się w tej sytuacji zachować.
•Jakie uprawnienia mają kontrolujący.
•Jak przedsiębiorstwo powinno się do takiej kontroli  
  przygotować.
•Jakie procedury wewnętrzne wdrożyć włączywszy   
  w to praktyczne warsztaty z zarządem,    
  pracownikami recepcji czy działu prawnego
Łukasz Dunaj, Dyrektor Działu Prawnego – Hines 
Polska 

Przerwa na kawę

Dystrybucja Selektywna
Dawid Idzior, Legal Counsel Eastern Europe               
and Russia/CIS – Rockwell Automation 

Planowane zakończenie
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PRELEGENCI

Arkadiusz Stryja, Dyrektor Działu Prawnego, Adwokat - Canon Polska 
Ukończył studia podyplomowe m. in. z zakresu Prawa Konkurencji (PAN) oraz Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych 
Metod Rozwiązywania Sporów (UW) oraz Prawa Zamówień Publicznych (UW). Specjalizuje się we wspieraniu kształtowania 
polityki campliance w przedsiębiorstwach, w tym doradzaniu przy opracowywaniu strategii przestrzegania etyki. Partner 
zarządzający Kancelarii Adwokackiej Stryja & Wspólnicy. 

Agata Kowalska, Radca Prawny, Wiceprezes Zarządu - Indo-European Business Exchange 
Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Ma kilkunastoletnie 
doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej, e-commerce oraz telekomunikacji.  Jest 
ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz start-up’ami, 
głównie z branży nowych technologii, uczestniczy w przeprowadzaniu i koordynowaniu prawnych due diligence podmiotów 
oraz doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w 
szczególności z zakresu prawa Internetu, ochrony własności intelektualnej oraz umów inwestycyjnych. Publikuje artykuły 
eksperckie. Ukończyła kurs mediatora w sprawach cywilnych organizowany przez Konfederację Pracodawców LEWIATAN. 
Zasiada także w radach nadzorczych spółek z branży nowych technologii oraz w holdingu tłumaczeniowym notowanym na 
Giełdzie - Summa Linguae S.A. Jest członkiem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki 
Nożnej. Przez trzy lata pełniła funkcje Wiceprezesa Zarządu, a następnie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk.

Łukasz Dunaj, Dyrektor Działu Prawnego - Hines Polska              
Radca prawny z 10-letnim stażem w praktyce związanej z prawem nieruchomości. Ukończył prawo na WPIA Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Nieruchomości na tymże wydziale, absolwent studiów doktoranckich 
w Szkole Głównej Handlowej oraz kursu prawa porównawczego organizowanego przez Uniwersytet Roberta Schumana w 
Strasburgu. Od 4 lat kieruje kilkuosobowym zespołem radców prawnych i odpowiada za całość obsługi prawnej funduszy 
zarządzanych przez Hines w Polsce. Doświadczenie zdobywał w spółkach z branży nieruchomości komercyjnych w 
Warszawie oraz w zespole prawa nieruchomości międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie.

Dawid Idzior, Legal Counsel Eastern Europe and Russia/CIS - Rockwell Automation


