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9.00 REJESTRACJA I PORANNA KAWA

9.30 REKLAMA nie może wprowadzać w błąd

- regulacje prawne wpływające na sytuacje Banków

- jak nie wprowadzać konsumenta w błąd?

- analiza i omówienie najnowszego orzecznictwa

- jakie kary

- uwaga na szczegóły!

- najczęściej pojawiające się błędy

Marcin Trepka, Radca Prawny

K & L Gates

11.00 PRZERWA KAWOWA

11.20 Klauzule niedozwolone w umowach –

najnowsza praktyka

- kontrola wzorców umownych

- analiza i omówienie najnowszego orzecznictwa

- ryzyko klauzul abuzywnych – na co zwrócić 

szczególną uwagę

- niedozwolone elementy załączników do umów

- dobre praktyki

Martyna Wurm, Aplikant radcowski

K & L Gates

13.00 LUNCH

13.40 UMOWA KREDYTU hipotecznego a prawo 

konsumenckie

- szczegółowa analiza praktyki orzeczniczej

- prawa konsumenta z punktu widzenia UOKiK

- wymagania wg obowiązujących przepisów

- najczęściej pojawiające się problemy

- na co zwrócić szczególną uwagę

Marcin Jasiński, Radca Prawny

RKKW Kancelaria Radców Prawnych

dr Daniel Krajewski, Radca Prawny

RKKW Kancelaria Radców Prawnych

15:00 PRZERWA KAWOWA

15.10 Praktyczna strona odwołań do Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- case study

- wytyczne postępowania w przypadku odwołań

Jarosław Szewczyk, Adwokat

RKKW Kancelaria Radców Prawnych

16.30 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU
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Marcin Trepka jest radcą prawnym, członkiem globalnej praktyki prawa konkurencji w K&L Gates. Współkieruje zespołem prawa konkurencji w Warszawie.

Specjalizuje się w polskim oraz europejskim prawie konkurencji i prawie konsumenckim, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję,

nadużywania pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz naruszania zbiorowych interesów

konsumentów. Marcin Trepka posiada szczególne doświadczenie w doradzaniu instytucjom finansowym w zakresie zgodności oferowanych produktów

finansowych z prawem konsumenckim, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), a także organizacji i planowania

sprzedaży produktów przeznaczonych dla konsumentów, ich reklamy oraz innych kwestii związanych z zawieraniem umów z konsumentami. Doradza klientom

w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz sądami powszechnymi.

Marcin ponadto aktywnie przyczynia się do rozwoju międzynarodowej polityki prawa konkurencji, pełniąc funkcje współkierującego międzynarodową grupą ds.

karteli i leniency w Komisji Konkurencji ICC w Paryżu, Wice-Przewodniczącego Komisji Konkurencji w Polsce oraz delegata Prezesa Urzędu Ochrony

Konkurencji (Non-Governmental Advisor) do Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN).

Marcin jest rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych Legal500 and Chambers Europe, jako "bardzo pragmatyczny, skoncentrowany na

celu oraz entuzjastyczny" Źródła dodają: "Umie słuchać i wyjaśnić rzeczy w sposób zrozumiały dla klienta."

Marcin Trepka, Radca Prawny, K & L Gates

Martyna Wurm jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates w departamencie Prawa Konkurencji. Zajmuje się polskim i europejskim prawem 

konkurencji, w tym doradztwem w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji oraz pomocy 

publicznej. Martyna Wurm specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów, doradzając podmiotom gospodarczym w szczególności w kwestii zapewnienia 

przestrzegania przez nie praw konsumentów. W swojej praktyce wykorzystuje również wiedzę z zakresu finansów i ekonomii, co umożliwia jej skuteczne 

stosowanie prawa konkurencji w sektorze finansowym oraz przy transakcjach i postępowaniach antymonopolowych w zakresie zgłaszania zamiaru koncentracji.

Jest autorką artykułów na temat ochrony konkurencji i konsumentów oraz prelegentem na konferencjach i warsztatach dla przedsiębiorców. 

Martyna Wurm, Aplikant radcowski, K & L Gates

Marcin Jasiński, Radca Prawny, RKKW Kancelaria Radców Prawnych

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie francuskiego i europejskiego prawa

obrotu gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers. Przed dołączeniem we wrześniu 2013 roku do

grona współpracowników Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy przez czternaście lat zdobywał doświadczenie w międzynarodowej kancelarii

Gide Loyrette Nouel. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał klientom polskim i zagranicznym, w tym przez okres ponad trzech lat jednemu z większych

zagranicznych banków w Polsce. W okresie tym zajmował się m.in. przygotowywaniem opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych ze stosunkami

prawnymi banku z klientami zarówno indywidualnymi, jak i korporacyjnymi. Obecnie ściśle współpracuję z Jarosławem Szewczykiem, adwokatem

prowadzącym Departament Bankowości i Finansów Kancelarii RKKW. Marcin Jasiński jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w latach

2010, 2011, 2012. Autorem licznych publikacji, a także wykładowcą na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Jest członkiem Polsko-

Francuskiego Stowarzyszenia Prawnego działającego przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.
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Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dr) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu (mgr). Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz prawie spółek, a jego doświadczenie obejmuje udział w największych na polskim 

rynku transakcjach związanych z emisją oraz sprzedażą papierów wartościowych dotyczących zarówno spółek krajowych, jak i zagranicznych. Posiada 

zarówno bogate doświadczenie krajowe (przed dołączeniem do KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy pracował w warszawskim biurze międzynarodowej 

kancelarii prawnej DEWEY BALLANTINE – obecnie GREENBERG TRAURIG), jak i zagraniczne (prawie 2 letnia praca w Nowym Jorku, USA, w jednej z 

kancelarii prawnych oraz kilkumiesięczny staż w SWISS RE – Monachium, Niemcy). Posługuje się biegle językiem angielskim.

Specjalizacja w zakresie

Fuzje i Przejęcia (M&A) 

Rynek Kapitałowy 

Nieruchomości i Inwestycje 

Zamówienia Publiczne i PPP 

Ochrona Środowiska 

dr Daniel Krajewski, Radca Prawny, RKKW Kancelaria Radców Prawnych

Jarosław Szewczyk, Adwokat, RKKW Kancelaria Radców Prawnych
Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, egzamin adwokacki zdany z wyróżnieniem. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie gdzie uzyskał 

dwa tytuły magistra prawa (2011) oraz magistra ekonomii międzynarodowej (2010). Absolwent studiów LL.M. na Uniwersytecie w Hajfie, Izrael (2014), 

wcześniej studiując na uniwersytetach w Bolonii, Gandawie oraz Berkeley (2013/14). Laureat licznych nagród i wyróżnień – m.in. stypendium Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów, finalista 

konkursu „Droga na Harvard”, stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów 

gospodarczych specjalizując się w prawie spółek handlowych i prawie umów handlowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i 

międzynarodowych kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie zajmując się transakcjami fuzji i przejęć (M&A), rynkami kapitałowymi, zbywaniem 

nieruchomości oraz transakcjami bankowymi i finansowymi. Autor licznych publikacji poświęconych prawu gospodarczemu, prawu cywilnemu, 

bankowemu i ubezpieczeniowemu. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacja w zakresie

Prawo Spółek 

Fuzje i Przejęcia (M&A) 

Nieruchomości i Inwestycje 

Umowy (Kontrakty) 

Bankowość i Finanse 

http://rkkw.pl/oferta/fuzje-i-przejecia/
http://rkkw.pl/oferta/rynek-kapitalowy/
http://rkkw.pl/oferta/nieruchomosci-i-inwestycje/
http://rkkw.pl/oferta/zamowienia-publiczne-i-ppp/
http://rkkw.pl/oferta/ochrona-srodowiska/
http://rkkw.pl/oferta/prawo-spolek/
http://rkkw.pl/oferta/fuzje-i-przejecia/
http://rkkw.pl/oferta/nieruchomosci-i-inwestycje/
http://rkkw.pl/oferta/umowy-kontrakty/
http://rkkw.pl/oferta/bankowosc-i-finanse/
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KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Prawa konsumenckie są regulowane zarówno dyrektywami unijnymi, jak i wieloma narodowymi systemami

ochrony konsumentów. Funkcjonuje rozległy system przedstawiający obowiązki instytucji finansowych. Dostosowanie się Banków, 

ich klientów oraz organizacji broniących konsumentów do obowiązujących praw, może okazać się niezwykle trudne i determinować

szereg problemów związanych z zawarciem prawidłowej umowy pomiędzy stronami.

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się, jakie elementy należy zawrzeć w umowach bankowych oraz na które

aspekty należy zwrócić szczególną uwagę, by nie dopuścić do stosowania klauzul niedozwolonych. Dodatkowo prelegenci omówią

najnowsze orzecznictwa oraz prawa konsumenta z punku widzenia UOKiK. Podczas szkolenia zostaną poruszone także tematy

dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd – jakie regulacje prawne wpływają na sytuację Banków oraz jakie kary obowiązują

w przypadku nieprawidłowości. Ponadto, uczestnicy zapoznają się z wytycznymi postępowania w przypadku odwołań do Sądu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

.

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat polecamy przedsiębiorstwom działającym w branży bankowej, a w szczególności:

* działom prawnym

* działom finansowym

* działom obsługi klienta

* działom sprzedaży

* doradcom kredytowym

MIEJSCE WARSZTATÓW: 

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:

Magdalena Karłowicz

m.karlowicz@proability.pl 

22 787 59 12 / 783 990 280
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WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:

- 995zł + 23% VAT – do 25.11.2016 r.

- 1295 zł + 23% VAT – po 25.11.2016 r.

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy 

kawowe oraz lunch.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i 

fakturę pro-forma.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, 

ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.

5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres 

organizatora.

7. W przypadku rezygnacji do 16.11.2016 r. obciążymy Państwa opłatą 

administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.

8. W przypadku rezygnacji po 16.11.2016 r. pobierane jest 100% opłaty 

za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje 

obciążenie pełnymi kosztami udziału.

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny 

pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej 

drogą mailową lub pocztową w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem 

warsztatów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do 

odwołania bez podania przyczyn.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie         

informacji handlowych za pomocą

środków komunikacji elektronicznej

od ProAbility oraz partnerów  handlowych.

Oświadczenie jest niezależne  od czasu

korzystania z usług.

Oświadczam, że zapoznałem/am się 

z warunkami uczestnictwa w szkoleniu.

TAK, chcę wziąć udział w warsztacie:  BANK vs KONSUMENT 

Problematyka PRAWA KONSUMENCKIEGO w praktyce

data i podpis pieczątka firmy

Upoważniamy firmę ProAbility do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz

zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę ProAbility do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie

www.proability.pl w dziale Nasi Partnerzy. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez ProAbility,

świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów ProAbility. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert

oraz informacji handlowych dotyczących ProAbility oraz klientów ProAbility. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli

przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.


