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KONKURENCJI – SEMINARIUM 

DLA POLSKICH SĘDZIÓW 
• Art. 101 i 102 TFUE

• Egzekwowanie unijnego prawa konkurencji na
drodze prywatnoprawnej

• Prawo pomocy publicznej
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• Omówienie art. 101 i 102 TFUE

• Dyrektywa odszkodowawcza i
jej transpozycja na grunt
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• Rola krajowych sędziów w
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pomocy publicznej
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   PODSTAWOWE ZAGADNIENIA UNIJNEGO PRAWA KONKURENCJI – 

SEMINARIUM DLA POLSKICH SĘDZIÓW 

 

Środa, 19 lutego 2020 r. 

09:00 Przyjazd i rejestracja uczestników 
 
09:20  Przywitanie 
  

I.  STOSOWANIE ARTYKUŁÓW 101 I 102 TFUE ORAZ ISTOTNYCH 
 PRZEPISÓW PRAWA WTÓRNEGO 

 
09:30  Wprowadzenie do prawa ochrony konkurencji UE 

• Cele polityki konkurencji 
• Omówienie art. 101 i 102 TFUE 

 Anna Sekinda-Maicka 
 

10:15 Definicja rynku i pozycja rynkowa 
 Anna Sekinda-Maicka 
 
11:00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja 
 
11:15 Przerwa kawowa  
 
11:30 Porozumienia, decyzje i praktyki uzgodnione 
 Agata Jurkowska-Gomułka 
 
12:45 Pytania i odpowiedzi, dyskusja 
 
13:00  Lunch 
 
14:00 Nadużywanie pozycji dominującej w kontekście art. 102 TFUE  
 Dariusz Dąbrowski 
 
15:15  Przerwa kawowa  
 
15:30  Studium przypadku 
 Agata Jurkowska-Gomułka 
 
16:45 Pytania i odpowiedzi, dyskusja 
 
17:00 Zakończenie pierwszego dnia seminarium 
  
19:00 Kolacja 
 

Czwartek, 20 lutego 2019 r. 

II.  EGZEKWOWANIE UNIJNEGO PRAWA KONKURENCJI NA DRODZE 
 PRYWATNOPRAWNEJ 

 
09:00 Przyjazd i rejestracja uczestników 
 
09:15  Ramy UE 

• Orzecznictwo TSUE dotyczące prawa do występowania o 
odszkodowanie w związku z naruszeniem prawa konkurencji 

• Dyrektywa odszkodowawcza 
• Współpraca z Komisją 

 Agnieszka Stefanowicz-Barańska 
 
10:00 Prawo krajowe: ujawnianie dowodów i skutki rozstrzygnięć 
 organów krajowychstwierdzających naruszenie prawa konkurencji 
 Agnieszka Stefanowicz-Barańska 
 
11:00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja 
 
11:15 Przerwa kawowa  

 
11:30 Prawo krajowe: Terminy przedawnienia, odpowiedzialność solidarna 
 Agnieszka Stefanowicz-Barańska 
 
12:30 Pytania i odpowiedzi, dyskusja   

 
12:45  Lunch 
 
13:45 Prawo krajowe: Ustalanie wysokości szkody i przerzucanie 
 nadmiernych obciążeń 
 Stanisław Drozd i Antoni Bolecki 

Cel 
 
Z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia nr 
1/2003 sądy krajowe zyskały uprawnienie 
do pełnego stosowania art. 101 i 102 TFUE. 
Dyrektywa 2014/104/UE, transponowana 
do krajowego porządku prawnego w 
terminie do 27 grudnia 2016 r., ma na celu 
doprecyzowanie wzajemnych zależności 
pomiędzy powództwami prywatnymi w 
sprawach o odszkodowanie a 
egzekwowaniem przepisów prawa o 
ochronie konkurencji na drodze 
publicznoprawnej. 
 
Bezpośrednie skutki wymogu notyfikacji i 
obowiązku zawieszenia wynikających z 
przepisów UE o pomocy publicznej (art. 108 
ust. 3 TFUE), rola sądów krajowych w 
odzyskiwaniu bezprawnie przyznanej 
pomocy publicznej oraz możliwość 
dochodzenia odszkodowań na drodze 
prywatnoprawnej w związku z bezprawnym 
przyznaniem pomocy publicznej – 
wszystkie te kwestie wymagają od sedziów 
dobrej znajomości przepisów o pomocy 
publicznej. 
 
Podczas seminarium sędziowie krajowi 
będą mieć możliwość zapoznania się z 
ogólnymi zasadami stosowania art. 101 i 
102 TFUE oraz istotnymi przepisami 
wykonawczymi, mechanizmami 
transpozycji dyrektywy odszkodowawczej 
do polskiego prawa oraz niezbędnymi 
narzędziami ułatwiającymi rozpatrywanie 
spraw dotyczących pomocy publicznej.  

 
 
 
Kto powinien wziąć udział w 
seminarium? 
 
Sędziowie, prokuratorzy, krajowi aplikacji 
sędziowscy, personel prawny z biur 
sędziów lub sądów krajowych. 
 
Więcej informacji można znaleźć tutaj: 
 
https://competition.judicialtraining.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
14:45 Pytania i odpowiedzi, dyskusja 
 
15:00 Przerwa kawowa 
  
15:15 Warsztaty  
 Stanisław Drozd i Antoni Bolecki 
 
16:15 Pytania i odpowiedzi, dyskusja 
 
16:30  Szkolenie praktyczne z zakresu internetowych baz danych 
 Stanisław Drozd i Antoni Bolecki 
 
17:00 Zakończenie drugiego dnia seminarium 
 
19:00 Kolacja 
  

Piątek, 21 lutego 2019 r. 

I.  STOSOWANIE PRZEPISÓW UNIJNEGO PRAWA POMOCY PUBLICZNEJ 
 PRZEZ SĘDZIÓW KRAJOWYCH 

 
09:00 Przyjazd i rejestracja uczestników 
 
09:15 Wprowadzenie do unijnego prawa pomocy publicznej Omówienie art. 
 107 – 109 TFUE 
 Katarzyna Szychowska 
 
09:45 Główne elementy pomocy publicznej 

• Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza 
• Zasoby państwowe i możliwość przypisania środka państwu 
Katarzyna Szychowska 
 

10:15 Pytania i odpowiedzi, dyskusja  
  
10:30 Przerwa kawowa 
 
10:45  Główne elementy pomocy publicznej (c.d.) 

• Korzyść 
• Selektywność 
• Wpływ na wymianę handlową i konkurencję 

  Katarzyna Szychowska 
 
11:45  Pytania i odpowiedzi, dyskusja  
 
12:00  Lunch  
  
13:00 Bezpośrednie skutki art. 108 (3) TFUE. Rola Komisji i sądów 
 krajowych 
 Piotr Papieski 
 
13:30 Zapobieganie i odzyskanie bezprawnie przyznanej pomocy 
 publicznej. Niezgodność z prawem. Wdrażanie decyzji Komisji 
 dotyczących odzyskania pomocy publicznej. 
 Piotr Papieski 
 
14:00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja 
 
14:15 Przerwa kawowa   
 
14:30 Powództwa w sprawach o odszkodowanie i środki tymczasowe. 
 Wsparcie udzielane przez Komisję Europejską 
 Michał Bernat 
 
15:00 Warsztaty 
 Michał Bernat 
 
16:00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja  
 
16:15 Koniec szkolenia 

O projekcie 
 
Seminarium stanowi element szeroko 

zakrojonego projektu mającego na celu 

szkolenie sędziów krajowych w zakresie 

unijnego prawa konkurencji, 

organizowanego w imieniu Komisji 

Europejskiej.  Projekt składa się z cyklu 

12 szkoleń organizowanych na 

przestrzeni dwóch lat w 12 krajach 

członkowskich UE. 

 

 

 

 

Osoby kontaktowe 
 

 

Avgustina Dorich 
Zastępca dyrektora sekcji 
prawa handlowego 
E-Mail: adorich@era.int 

 

 

Susanne Babion 
Asystentka 
E-Mail: sbabion@era.int 

 

 

 

 
 

Projekt finansowany przez Unię 

Europejską 

Kontrakt nr DG COMP/2017/015-

SI2.778715  

Niniejszy dokument został przygotowany 

na zlecenie Komisji Europejskiej, jednak 

odzwierciedla on wyłącznie poglądy 

autorów, a Komisja nie ponosi 

odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania zawartych w nim informacji. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 
Warunki uczestnictwa 

 
 

1. Seminarium adresowane jest do krajowych sędziów, prokuratorów, aplikantów 
sędziowskich i personel prawny sądów mający do czynienia z egzekwowaniem 
unijnego prawa konkurencji lub przepisów dotyczących pomocy publicznej na 
drodze prywatnoprawnej na poziomie pierwszej instancji lub pośredniej.  

Termin składania wniosków:  31 stycznia 2020 r. 

 

2. Liczba miejsc jest ograniczona. Każdy z wnioskodawców otrzyma odpowiedź 
wkrótce po upływie terminu składania wniosków. Pisemna odpowiedź organizatora 
stanowi wyłączne potwierdzenie uczestnictwa. Organizator przygotuje także 
rezerwową listę wnioskodawców – zostaną poinformowani o możliwości wzięcia 
udziału w szkoleniu w razie rezygnacji wcześniej zakwalifikowanych uczestników 
 

3. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  
 

4. Za organizację podróży odpowiadają uczestnicy. Zalecamy wstrzymanie się z 
rezerwacją biletów do czasu uzyskania potwierdzenia od organizatorów.  
 

5. Koszty podróży zostaną zwrócone wyłącznie uczestnikom spoza Lublina. 
Organizator zwraca uczestnikom koszty podróży do 300 EUR w przypadku 
podróży samolotem i do kwoty 200 EUR w przypadku podróży koleją lub 
samochodem prywatnym za okazaniem oryginałów rachunków; oryginały te należy 
dostarczyć w terminie jednego miesiąca od ukończenia szkolenia. 
 

6. ERA organizuje nocleg dla uczestników spoza Lublina w hotelu usytuowanym w 
pobliżu miejsca, w którym odbywa się seminarium. 

 

7. Lunch i napoje dostępne podczas wydarzenia, materiały oraz kolacje (zob. 
program seminarium) organizuje ERA. 
 

8. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają świadectwo uczestnictwa. 
 

9. Wymagane jest uczestnictwo w całym szkoleniu. Uczestnicy nie mogą rezerwować 
podróży powrotnej w terminie przed zakończeniem szkolenia. Wypełnienie 
formularza oceny seminarium jest obowiązkowe. Uczestnicy, którzy opuszczą 
seminarium przed jego oficjalnym zakończeniem lub nie wypełnią formularza 
oceny, nie będą uprawnieni do otrzymania świadectwa ukończenia ani zwrotu 
kosztów podróży.   
 

10. Uwaga: w razie rezygnacji z udziału w szkoleniu po upływie wskazanego terminu i 
bez podania uzasadnienia, ERA obciąży niedoszłego uczestnika wynikłymi 
kosztami, np. kosztami noclegu w hotelu. 
 

11. ERA udostępni wszystkim uczestnikom listę uczestników wraz z adresami, chyba 
że nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia otrzyma od danego 
uczestnika pisemny sprzeciw. 

 
 

 
 

 

 

 

Dane kontaktowe 
hotelu: 

 

Hotel Wieniawski*** 

ul. Sądowa 6, 20-027 Lublin 

tel. 81 45 99 200 

www.hotelwieniawski.pl 
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