Otwarte Seminaria Doktoranckie
organizowane przez CARS w latach 20102012
Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE (Mateusz
Chołodecki, 18 września 2012 r.)
Wymiana informacji między konkurentami w ocenie
organów ochrony konkurencji (między pro
konkurencyjną kooperacją a antykonkurencyjną
koordynacją) (Antoni Bolecki, 7 grudnia 2011 r.)

Jak do nas trafić:

Ocena
konkurencyjności
rynków
telekomunikacyjnych dla potrzeb regulacyjnych
(Ewa Kwiatkowska, 3 listopada 2011 r.)

zaprasza na 15. spotkanie
Otwartego Seminarium
Doktoranckiego

Działalność patent pools w świetle prawa
konkurencji (dr Rafał Sikorski, 9 maja 2011 r.)
Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu
przed
organem
ochrony
konkurencji
–
zidentyfikowane problemy (Maciej Bernatt, 24
stycznia 2011 r.)
Porozumienia kooperacyjne w sektorze ubezpieczeń
– potrzeba utrzymywania wyłączeń grupowych
(Justyna Orlicka, 14 grudnia 2010 r.)
Warunkowe zgody na dokonanie koncentracji w
prawie i praktyce ich udzielania w Polsce (prof.
Tadeusz Skoczny, 16 listopada 2010 r.)
Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a pojęcie
pomocy publicznej (Łukasz Grzejdziak, 28 czerwca
2010 r.)
Wymiana informacji między konkurentami (Antoni
Bolecki, 6 stycznia 2010 r.)

Dojazd autobusami: 174, 193 – przystanek
Orzycka.

Program łagodzenia kar
pieniężnych jako instrument
zwalczania porozumień
ograniczających konkurencji w
polskim systemie prawa ochrony
konkurencji

Można także dojść od metra Służew (około 10
minut) lub dojechać autobusem 193 (trzy
przystanki).

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium
prosimy przesyłać na adres e-mail:
cars@mail.wz.uw.edu.pl
do
dnia
8 października 2012 r.

10 października 2012 r., godz. 16.00
Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3
Budynek B, piętro II, sala B-205

Otwarte Seminarium Doktoranckie (OSD)
realizuje
formułę
otwartych
spotkań
naukowych, podczas których odbywają się
głównie dyskusje nad założeniami, tezami lub
fragmentami przygotowywanych rozpraw
doktorskich. W spotkaniach OSD uczestniczą
zarówno
przedstawiciele
środowisk
naukowych, jak i praktycy.
RAMOWY PROGRAM OSD:

16.00 Wprowadzenie do dyskusji: Program
łagodzenia kar pieniężnych jako instrument
zwalczania
porozumień
ograniczających
konkurencję w polskim systemie prawa
ochrony konkurencji - dr Bartosz Turno, LL.M.
(WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)
16.45 Dyskusja
Zgłoszonym uczestnikom OSD udostępnione
zostaną kopie prezentacji przygotowanej przez
B. Turno.

Przedmiotem
rozważań
będzie
program łagodzenia kar pieniężnych oraz
zagadnienie efektywności tego programu w
polskim systemie prawa ochrony konkurencji.
Celem rozważań będzie próba odpowiedzi na
pytanie czy polski program leniency osiąga
cele stawiane programom leniency a w
konsekwencji
czy
stanowi
skuteczny
instrument
zwalczania
porozumień
ograniczających konkurencję, w szczególności
karteli. Jeśli program ten nie stanowi obecnie
skutecznego instrumentu walki zwłaszcza z
kartelami to jakie są przyczyny takiego stanu
rzeczy i co należy zmienić w konstrukcji
polskiego programu leniency, praktyce jego
stosowania oraz polityce antymonopolowej
Prezesa UOKiK, aby program ten zbliżył się
(maksymalnie) do optymalnego programu
leniency?
Prowadzonym
rozważaniom
przyświeca bowiem założenie, że możliwe jest
skonstruowanie takiego modelu, wzorca
programu łagodzenia kar, który w możliwie
najwyższym stopniu przyczynia się do
osiągania
pierwszorzędnego,
długoterminowego i ostatecznego celu
programów leniency, którym jest zwiększanie
poziomu odstraszania ex ante oraz ex post.
Zaprezentowane zostaną zatem również
wyniki badań nad optymalnym programem
łagodzenia kar pieniężnych w sprawach
antymonopolowych, w tym wskazane zostaną
elementy konstrukcji normatywnej programu
łagodzenia kar oraz polityki antymonopolowej
niezbędne w takim optymalnym programie.

