Ochrona konkurencji
i pomoc publiczna
Zespół prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej Kancelarii, od wielu lat świadczy
usługi doradcze związane z regulacjami antymonopolowymi, dotyczące porozumień
handlowych horyzontalnych i wertykalnych pomiędzy przedsiębiorcami (w tym związane
z zawieraniem umów dystrybucyjnych)
Porozumienia i pozycja dominująca
Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie
prowadzenia spraw kartelowych, w tym z wykorzystaniem
instytucji leniency (czynnego żalu), oraz spraw dotyczących
nadużywania pozycji dominującej.
Przeprowadzamy ponadto analizy postępowania
przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich
przepisów prawa konkurencji oraz prowadzimy weryfikację
stosowanych w umowach postanowień (compliance).
Świadczymy także doradztwo w zakresie przestrzegania
zasad uczciwej konkurencji oraz prowadzimy szkolenia dla
przedsiębiorców, informujące o obowiązujących regulacjach
prawnych oraz praktykach stosowanych w trakcie kontroli.
Nasz zespół reprezentuje Klientów w postępowaniach
z zakresu prawa konkurencji prowadzonych przez organy
krajowe i unijne.
Koncentracje przedsiębiorców
Zespół Kancelarii świadczy doradztwo związane
z koncentracją przedsiębiorców, w tym w zakresie sprzedaży
udziałów, łączenia, podziału, przejęć spółek oraz umów joint
venture, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed
UOKiK oraz Komisją Europejską.
Pomoc publiczna
Kancelaria oferuje usługi w zakresie pomocy publicznej
na rzecz beneficjentów tej pomocy, jak również na
rzecz organów udzielających pomocy oraz konkurentów
beneficjenta pomocy.
W zależności od potrzeb występujemy w charakterze
pełnomocnika strony lub jej doradcy przed Komisją
Europejską, Sądem UE, Trybunałem Sprawiedliwości UE lub
sądami krajowymi. Nasze doradztwo na rzecz inwestorów
obejmuje zarówno pomoc przy tworzeniu struktury
finansowania transakcji mającej na celu uniknięcie ryzyka
objęcia określonych inwestycji przez regulacje dotyczące

pomocy publicznej, jak również reprezentację w transakcjach
dotyczących pomocy publicznej.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona
zbiorowych interesów konsumentów
Świadczymy pomoc prawną w zakresie zwalczania
nieuczciwej konkurencji i naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów; w szczególności dokonujemy analizy
poszczególnych praktyk rynkowych pod kątem naruszenia
obowiązujących przepisów oraz reprezentujemy Klientów
Kancelarii w postępowaniach spornych, w tym przed sądami
powszechnymi i przed UOKiK.
Nasze doświadczenia
W latach 2004-2006 szef Zespołu, mecenas Przemysław
Kamil Rosiak pełnił funkcję referendarza w Sądzie Pierwszej
Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu. Do jego
obowiązków należało m. in. prowadzenie spraw z zakresu
prawa konkurencji (w tym m.in. dotyczących witaminowego
kartelu cenowego oraz pomocy publicznej). Wcześniej,
przez wiele lat prowadził zespół prawa konkurencji
w ramach praktyki prawnej KPMG. Był także polskim
sprawozdawcą w dziedzinie prawa konkurencji na Kongres
Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego
(FIDE). Jest absolwentem wydziałów prawa i stosunków
międzynarodowych UW oraz Wydziału Prawa College
of Europe w Brugii.
W latach 1996-1997 pracował w Departamencie Prawnym
MSZ na stanowisku naczelnika Wydziału Prawa Wspólnot
Europejskich.
Jest krajowym korespondentem European State Aid Law
Quarterly oraz autorem artykułów z prawa konkurencji
i współautorem podręcznika „Konkurencja” (Lexis Nexis,
Warszawa, 2004). W ramach działalności zawodowej
reprezentuje polskie przedsiębiorstwa przed UOKiK, Komisją
Europejską i Sądem UE (m. in. w sprawie pomocy publicznej
oraz domniemanego nadużycia pozycji dominującej).
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Protection of competition and state aid
For many years, the competition law and state aid team of the Law Firm has been
providing advisory services connected with anti-monopoly regulations relating to horizontal
and vertical agreements executed between undertakings (including in particular those
connected with the execution of distribution agreements)
Agreements and dominant position
We render comprehensive advisory services in the area of
managing cartel cases, including the application of leniency,
and the cases relating to the abuse of the dominant position.
We also conduct due diligence analyses of businesses as
regards their compliance with the competition law and
review the contractual provisions in terms of compliance.
Furthermore, we render advisory services with respect
to the compliance with fair competition rules, including
the organization of training sessions for undertakings on
applicable legal regulations and practices applied during the
inspections. Our team represents the Clients in competition
law proceedings conducted by domestic and EU authorities.
Concentrations
The Law Firm provides advisory services connected with
concentrations of undertakings, including those relating to
sales of shares, company mergers, divisions and takeovers
of companies, as well as joint venture agreements, including
in particular proceedings before the Polish Competition and
Consumer Protection Office and the European Commission.
State aid
Our Law Firm offers services in the area of state aid to
the beneficiaries as well as the granting authorities and
competitors of the state aid beneficiaries.
Depending on the needs, we act as the party’s representative
or advisor before the European Commission, General Court,
EU Court of Justice or Polish courts. Our advisory services
to the benefit of investors comprise both, assistance in the
financial structure creating process with the aim of avoiding the
risk of investment’s falling under the state aid regulations, and
representation in transactions involving the state aid.
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Counteracting unfair competition and protecting
collective interest of consumers
We provide legal assistance in counteracting unfair competition
and in cases involving infringement of collective interest of
consumers; in particular we analyze certain market practices
in the light of the provisions of law in force and represent our
Clients in disputes, including those before common courts and
the Competition and Consumer Protection Office.
Our experience
In the years 2004-2006, the head of the Team, Mr Przemysław
Kamil Rosiak held the position of the référendaire at the
Court of First Instance of the European Communities (CFI) in
Luxembourg. His duties included, among others, conducting
competition law cases (e.g., those relating to the vitamin price
cartel and public aid). Before that, for many years, he was
heading the competition law team of the KPMG legal practice.
He was also the Polish rapporteur as regards competition law
for the Congress of International Association of the European
Law (FIDE). Mr Przemysław Kamil Rosiak graduated from the
Faculty of Law and the Faculty of International Relations at
the University of Warsaw as well as the Faculty of Law of the
College of Europe in Bruges.
In the years 1996-1997 he worked in the Legal Department
of the Ministry of Foreign Affairs at the position of the Head
of the Division of the European Communities Law.
He is the Polish correspondent of the European State Aid Law
Quarterly, author of articles on competition law and co-author of
the textbook Competition (Lexis Nexis, Warsaw, 2004). As part of
his professional activity, he represents Polish companies before
the Competition and Consumer Protection Office, the European
Commission and the Court of Justice (among others as regards
state aid and an alleged abuse of a dominant position).
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