
     

 

Program 
Odpowiedzialność członków zarządu za 

naruszenie prawa antymonopolowego w 

Polsce z uwzględnieniem praktyki nie-

mieckiej 

Przerwy kawowe: 10:30 – 10.45; 15.15 – 15.30 
Lunch: 12.30 – 13.15 
 

1. Dlaczego prawo antymonopolowe stanowi źródło odpo-

wiedzialności członków zarządu? 

 rola członków zarządu w spółce a prawo antymo-
nopolowe 

 problem odpowiedniego kierowania strategią spółki 
przez członków zarządu 

 podstawowe obszary aktywności członków zarządu  
- relacje z konkurentami, spotkania branżowe 

- zawieranie umów z kontrahentami 
- ustalanie polityki cenowej, zakupowej;   sprzeda-
żowej 
- budowanie pozycji spółki na rynku 

 prawo antymonopolowe jako zbiór reguł określają-
cych sposób kierowania przez członków zarządu 
strategią spółki zgodnie z prawem 

 
 

 wzrost ryzyka wykrycia niedozwolonych zachowań 
- aktywna działalność UOKiK i Komisji Europejskiej 
- niezapowiedziane kontrole 
-  programy leniency 
 
 
 

2. Jak poważne są ryzyka odpowiedzialności członków za-

rządu za naruszenie prawa antymonopolowego?  

 Bezwzględny zakaz zachowań, które ograniczają 
konkurencję ze szkodą dla konsumentów 
- wysokie kary pieniężne dla spółki 
- nieważność zakazanych klauzul 
- odpowiedzialność odszkodowawcza 



     

 

- utrata reputacji przez spółkę 

 Odpowiedzialność członków zarządu jako osób 
podejmujących najistotniejsze decyzje w spółce 
- odpowiedzialność cywilna 
- odpowiedzialność karna 
- odpowiedzialność administracyjna – projekt          
nowelizacji UOKiK Reguły autoprezentacji i ekspozycja 
publiczna 
 
 
 

 Surowe zasady odpowiedzialności członków zarządu za 
naruszenie prawa antymonopolowego 
- szeroki zakres funkcji członka zarządu 
- podwyższony wzorzec staranności po stronie człon-
ków zarządu 
- ograniczone możliwości zwolnienia się z odpowie-
dzialności w razie stwierdzenia naruszenia prawa an-
tymonopolowego 
 
 
 
 
 
 

 
3. Czego nie powinni, a co powinni robić członkowie zarządu 

w celu ograniczenia ryzyka odpowiedzialności za narusze-

nie prawa antymonopolowego?  

 odpowiednie kształtowanie relacji na zewnątrz wobec 
kontrahentów oraz konkurentów 
-szczegółowe zasady postępowania obowiązujące w 
relacjach z konkurentami i kontrahentami 
- zakaz zawierania niedozwolonych uzgodnień 

 - nie wykorzystywanie przewagi rynkowej 
 

 podejmowanie decyzji rynkowych wewnątrz spółki na 
podstawie obiektywnych i ekonomicznych kryteriów 

 
 

 odpowiednie kształtowanie relacji wewnątrz spółki w 
celu wyeliminowania ryzyka naruszenia prawa 
antymonopolowego  
- konieczność wczesnego wykrywania zagrożeń 
- bieżący monitoring działań w spółce 
- system compliance 

 



     

 

Trener 
 

Tomasz Szarek 
 

Radca prawny/partner w Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. 

Kieruje działem prawa spółek i obsługi korporacyjnej. Specjali-

zuje się w projektach przekształceń spółek oraz w transakcjach 

typu M&A. Autor publikacji z zakresu prawa spółek i prawa 

handlowego, oraz redaktor bloga prawniczego poświęconego 

prawu spółek.  

 

Jarosław Fidala 
 

Associate w Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Doradza krajo-

wym i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie 

prawa antymonopolowego, prawa ochrony konsumentów, 

prawa spółek, transakcji M&A oraz compliance. Autor publikacji 

z zakresu prawa antymonopolowego; redaktor bloga poświęco-

nego prawu antymonopolowemu. 

 

 


