
 

  
 

 

Konferencja pod tytułem „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu 

dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej”  

20 czerwca 2018 r.  

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności nabiera tempa zarówno w 

Polsce, jak i na poziomie unijnym. Od połowy zeszłego roku w Polsce obowiązuje ustawa o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 

i spożywczymi, której egzekwowanie powierzono Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 

kwietniu Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy o celach zbliżonych do tych, jakie ustawodawca 

polski postawił przed UOKiK – ochronę małych i średnich producentów rolnych i przetwórców. 

Stan prac nad dyrektywą oraz jej ewentualna interakcja z polską ustawą będą przedmiotem konferencji 

zorganizowanej 20 czerwca 2018 roku przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 

(CARS) Wydziału Zarządzania UW wraz z Kancelariami Markiewicz & Sroczyński, Lubasz i Wspólnicy 

oraz Affre & Wspólnicy.     

Konferencja dotyczyć będzie także ewolucji relacji handlowych pomiędzy dostawcami a sieciami 

handlowymi w kontekście nowych regulacji.  

Serdecznie zapraszamy do udziału!  
 
Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila na adres cars@wz.uw.edu.pl   
 

 
PROGRAM:  
 
09.00 – 09.30   Rejestracja  

09.30 –  09.35  Powitanie  - Adam Jasser, CARS 

09.35 – 10.40  Wystąpienie wprowadzające  -- Philippe Chauve,  Szef Grupy do Spraw Żywności w 

Dyrekcji ds. Konkurencji Komisji Europejskiej   
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10.40 – 12.00   Panel I  

Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w relacjach  pomiędzy przedsiębiorstwami 

w łańcuchu dostaw żywności.  Stan prac nad dyrektywą, jej pozycja względem  ochrony konkurencji.  

Wpływ dyrektywy na polską ustawę o przeciwdziałaniu wykorzystywania przewagi kontraktowej. 

Nowe zadanie dla unijnych urzędów konkurencji?  

Moderator  - Adam Jasser, CARS 

Paneliści: 

Prof. Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki  - Instrumenty i mechanizmy przewidziane                          

w projekcie dyrektywy o przewadze kontraktowej w łańcuchu dostaw żywności.  

Prof. Anna Piszcz, Uniwersytet w Białymstoku – Zakres podmiotowy zakazu nieuczciwych praktyk B2B 

oraz ochrony przed nimi.  

Dr. Dominik Wolski, Jeronimo Martins, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – Potrzeba 

zmiany pojęcia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w polskiej ustawie. 

Przerwa kawowa  

12.15 – 13.45 Panel II   

Wpływ ustawy o przewadze kontraktowej na relacje handlowe pomiędzy producentami                             

a detalistami w łańcuchu dostaw żywności.  Usługi dodatkowe w kontraktach detaliści-dostawcy, 

wpływ na efektywność przedsiębiorców.  Wątpliwości co do zakresu przedmiotowego ustawy.  

Moderator – Mec. Małgorzata Modzelewska de Raad, Kancelaria Modzelewska & Paśnik  

Paneliści: 

Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności  (PFPZ) – Stan relacji 

dostawcy-sieci handlowe w Polsce w świetle regulacji polskich i unijnych – perspektywa producentów.  

Mec. Joanna Affre, Kancelaria Affre i Wspólnicy -- Czy pod rządami ustawy o przewadze kontraktowej 

sieci handlowe mogą świadczyć usługi na rzecz dostawców?  

Mec. Jarosław Sroczyński, Partner, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński – „O Kasi, co gąski zgubiła” -

kwestie przedmiotowe w ustawie „przewagowej”.  

13.45  – 14.30  Lunch  

14.30 – 16.00 Wręczenie Nagrody Honorowej CARS 2018 dla Pana Sędziego dr Stanisława    

Gronowskiego    oraz    wręczenie  Nagrody Naukowej CARS 2018 


