
II warsztaty
Dyrektywa i mo¿liwoœæ

dochodzenia roszczeñ z tytu u naruszenia prawa konkurencji
- metody ekonomiczne u¿ywane w szacowaniu strat

zwi zanych z naruszeniem konkurencji

private enforcement
³

¹

Ekonomia prawa konkurencji
- cykl warsztatów otwartych

25 kwietnia 2017 roku (wtorek)

SzkolenioweCentrum Konferencyjno- UOKiK
plac Powsta ców Warszawy 1 w Warszawieñ

11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00-14.00 Czêœæ warsztatowa

Szacowanie strat zwi¹zanych z naruszeniem prawa
konkurencji

Konsekwencje implementacji dyrektywy dla praktyki
UOKiK

14.00-14.10 Podsumowanie

14.10-15.00 Lunch

Dyskusja

prezentacja g³ównych metod
szacowania szkód zwi¹zanych z naruszeniem prawa
konkurencji; omówienie przyk³adowych roszczeñ
odszkodowawczych i analiz w nich zastosowanych

rady praktyczne dla sêdziów
i praktyków: n æ ê ¹ œæ
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Radca Prawny w Departamencie
Prawnym, UOKiK

Zastêpca Dyrektora Departamentu
Analiz Rynku, UOKiK

Dyskusja

Bernadeta Kasztelan-Œwietlik, Wiceprezes UOKiK

Aleksandra Boutin

Dr. Jorge Padilla

Agnieszka Wasilewska,

Nikodem Szadkowski,

-

-
a co warto zwróci uwag , oceniaj c jako

analizy ekonomicznej w zale no ci od metody; przyk adowe
b dy metodologiczne; zakres wymaganego materia u
dowodowego, m.in. kategorii dokumentów i danych o rynku

9.00-9.30 Rejestracja goœci

9.30-9.40 Otwarcie

9.40-11.10 Panel wprowadzaj¹cy

W³aœciwy sposób oceny dowodów o charakterze
ekonomicznym w roszczeniach odszkodowawczych
zwi¹zanych z naruszeniem prawa konkurencji

Marek Niechcia³, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Moderator: , Compass Lexecon,
European Centre for Advanced Research in Economics
and Statistics (Université libre de Bruxelles)

, Compass Lexecon, Barcelona Graduate
School of Economics wprowadzenie: wzrost roli
roszczeñ odszkodowawczych w Europie i na œwiecie,
doœwiadczenia eksperta ekonomisty w s¹dach w ró¿nych
jurysdykcjach, znaczenie solidnej analizy ekonomicznej
i odpowiednich procedur

szacowanie wysokoœci szkody na podstawie polskiej
ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrz¹dzonej
przez naruszenie prawa konkurencji; kto mo¿e ubiegaæ
siê o odszkodowanie, dostêp do materia³u dowodowego
i kwestia przedawnienia; proceduralne przeszkody
w ocenie dowodów o naturze ekonomicznej
w roszczeniach odszkodowawczych w Polsce

³
³

³
œ

Dyskusja

Aleksandra Boutin

Dr. Jorge Padilla

Komentarze

-

-

Prof. dr hab. Piotr Machnikowsk

Kamila Drzewicka

i, Wydzia Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc awskiego,
kancelaria Dentons

, G ówny Specjalista, Departament
Legislacyjny, Ministerstwo Sprawiedliwo ci


