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ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI 

W OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

Warsztat | 18 listopada 2015 | Warszawa 

 

Nowelizacja, która weszła w życie w styczniu 

br między innymi umożliwia Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

karanie zarówno spółki jak i osób będących 

członkami zarządu, menedżerów a nawet 

pracowników za naruszenia przepisów 

związanych z ochroną konkurencji i 

konsumentów. 

Jeszcze na mocy wcześniejszych przepisów 

UOKiK kontrowersyjnie ukarał Sfinks Polska a 

wysokość kary to 464 228.98 zł. uznając za 

zmowę cenową zapisy umowy franczyzy. Z tą 

decyzją spółka oczywiście się nie zgadza i się 

od niej odwołuje. Jej pełnomocnikiem jest 

mec. Dariusz Górnicki, który poprowadzi dla 

Państwa warsztat, podczas którego 

omówione zostaną powyższe regulacje a 

przede wszystkim odpowiedzialność 

zobowiązanych. W szczególności: 

- zakres przepisów ochronnych – 

porozumienia zakazane 

- dozwolone porozumienia 

- zakres odpowiedzialności 

- rozszerzenie odpowiedzialności na osoby 

fizyczne 

- przewidywane sankcje 

 

Warsztat odbędzie się w godzinach od 10.00 

do 17.00. W trakcie zaprosimy Państwa na 

poczęstunek podczas dwóch 15-minutowych 

przerw kawowych (porannej i popołudniowej) 

oraz na obiad. Uczestnicy warsztatu otrzymają 

materiały w formie skryptu oraz certyfikat.  

Informacje i zgłoszenia: Anna Kraszewska,  

email: anna.kraszewska@personalities.pl  

tel. 696 312 232 

Zapraszamy! 

Dariusz Górnicki 

radca prawny. 

W 1982 r. ukończył studia 

prawnicze na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. W latach 

1982-1984 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu 

Wojewódzkiego w Białymstoku. W latach 1984-

1991 pracował w warszawskich sądach 

początkowo jako aplikant, potem jako asesor i 

Sędzia Sądu Rejonowego a także jako 

oddelegowany do orzekania w Sądzie 

Wojewódzkim. Pełnił funkcję Przewodniczącego 

Wydziału. Od 1991r. wykonuje zawód radcy 

prawnego z wpisem na listę radców prawnych 

prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Warszawie prowadząc kancelarie 

prawną. Członek Rad Nadzorczych Spółek 

kapitałowych. Mecenas Górnicki specjalizuje się w 

prawie handlowym, gospodarczy, bankowym, 

cywilnym. Jest także specjalistą w zakresie prawa 

wekslowego. Od wielu lat zajmuje się umowami z 

zakresu franczyzy. Prowadzi wiele 

precedensowych procesów sądowych i 

postępowań arbitrażowych. Doradza spółkom 

kapitałowym w skomplikowanych 

przekształceniach i transakcjach inwestycyjnych. 

Doskonały negocjator. 
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Zgłoszenie udziału w warsztacie 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI W OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

18 listopada 2015, Warszawa 
Dane do faktury: 

Nazwa firmy / 
instytucji: 

 

Adres: 
 

NIP: 
 

Osoba koordynująca 
zgłoszenie: 

 

telefon / email: 
 

Dane uczestników: 
 

 
(1) imię i nazwisko: 

 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 
(2) imię i nazwisko: 

 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 

WARUNKI UDZIAŁU 

 Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT 

 Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów: 10% zniżki 
 
Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na 
adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego na 
odpowiedniej podstronie witryny www.personalities.pl formularza oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz 
nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres 
a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata 
w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy 
dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie 
jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę 
na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody. 
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Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie 
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