Zaproszenie na bezpłatne
warsztaty: Jak ograniczać ryzyko
naruszenia prawa konkurencji w
ﬁrmach?
2016-03-22 13:32:55
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Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z prawa konkurencji.
Pomożemy Państwu odpowiedzieć na ważne pytania z prawa konkurencji, często spotykane przez
przedsiębiorców: O czym nie można rozmawiać z konkurentem? Na co uważać startując w przetargach? Czy
usługodawcy mogą ustalić ze sobą ceny swoich usług? Czy producent może określać ceny sprzedaży w detalu?
Za jakie naruszenie prawa konkurencji może dostać karę menadżer?
Prowadząc przedsiębiorstwo, często nieświadomie możemy naruszyć prawo konkurencji, a w konsekwencji
narazić się na wysokie kary nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i utratę reputacji.
Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na kluczowe dla przedsiębiorców kwestie z zakresu prawa konkurencji
oraz zaprezentowanie zasad tzw. programu zgodności, czyli procedur pozwalających uniknąć naruszeń. W
drugiej części spotkania odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli UOKiK, biznesu i nauki o roli prawa
konkurencji w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
Każdy z uczestników spotkania otrzyma bezpłatne podręczniki "Zestaw Narzędzi ICC dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw" oraz "Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji"

Termin: 31.03.2016 r. godz. 12.30-16.45
Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz

Program:

12:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
___________________________________________________________________________
13:00 Powitanie uczestników i otwarcie warsztatów
Piotr Adamczewski, Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy
__________________________________________________________________________
13:15 Warsztat praktyczny
Inauguracja „Zestawu Narzędzi ICC dla MŚP” oraz prezentacja praktycznych możliwości stosowania
„Zestawu Narzędzi ICC…” przez przedsiębiorców.
Iwona Terlecka, Bartosz Targański, Cliﬀord Chance

Program zgodności w praktyce
Radosław Wywiał, MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.
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__________________________________________________________________________
14:45 Przerwa
___________________________________________________________________________
15:00 Debata
Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, SGH
Anna Touraton, Michelin Polska S.A.
Maciej Gac, Katedra Prawa Europejskiego UJ, CARS
Bartosz Targański, Cliﬀord Chance, SGH
Moderator: Iwona Terlecka, Cliﬀord Chance
___________________________________________________________________________
16:15 Dyskusja
___________________________________________________________________________
16:45 Zakończenie warsztatów

Zgłoszenia: udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagane jest
wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa do 25 marca 2016 r. pod adresem e-mail:
Christine.LeGoﬀ@CliﬀordChance.com, tel: 22-429-94-06.
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