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PRAWO KONKURENCJI



Zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa o nieuczciwej konkurencji i przepisów antymonopolowych. 
Reprezentujemy Klientów w sprawach przed instytucjami polskimi i międzynarodowymi, w tym Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

PRAWO KONKURENCJI

Przygotowanie 
zgłoszenia zamiaru 

koncentracji  
i negocjacje  

z Prezesem UOKiK

Weryfikacja 
konieczności  

notyfikacji zamiaru 
koncentracji

Opracowanie  
definicji rynku 
relewantnego

Korespondencja  
z UOKiK i składanie 

wyjaśnień na żądanie 
UOKiK (badania 

rynku, postępowania 
wyjaśniające)

Minimalizowanie  
ryzyk związanych  

z posiadaniem  
pozycji dominującej 

Negocjowanie 
warunków decyzji 
zobowiązujących 

oraz decyzji 
warunkowych

Reprezentacja  
w postępowaniach 

przed UOKiK i sądami 
(SOKiK, sądy cywilne, 

SA, SN)

Weryfikacja  
stosowanych 

procesów  
biznesowych – w relacji  

z konsumentami  
jak i kontrahentami  

i dostawcami

Procedury  
na wypadek 

niezapowiedzianej 
kontroli/  

przeszukania 
UOKIK

Szkolenia  
i warsztaty  

dla pracowników,  
w tym w zakresie 

kontroli UOKiK

Ocena zawieranych 
umów (horyzontalnych  

i wertykalnych)  
pod kątem  

ich zgodności  
z prawem  

konkurencji

Sporządzenie umów  
w relacji  

z konkurentami, 
kontrahentami, 

dostawcami

Opracowanie  
i ocena regulaminów  
i wzorców umownych  

w relacjach  
z konsumentami

Doradztwo związanie 
z przekazem 
reklamowym 
kierowanym  

do konsumentów 

Aktualizacja  
i dostosowanie  

umów  
do obowiązujących 

regulacji

Bieżące konsultacje 
w sprawach skarg 
konsumenckich/ 

odpowiedzi 
do rzeczników 

konsumenckich



Zapewniamy Klientom kompleksowe doradztwo z zakresu prawa konkurencji, w tym m.in.:

■	 Koncentracje przedsiębiorców – weryfikacja konieczności uzyskania zgody na dokonanie koncentracji (tj. 
przeprowadzenie transakcji fuzji, przejęć, nabycia majątku, utworzenia spółki) oraz przygotowanie zgłoszenia 
zamiaru koncentracji a także reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami ochrony 
konkurencji (Prezesem UOKiK, Komisją Europejską);

■	 Ochrona konkurencji i konsumentów – doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem 
UOKiK oraz w postępowaniach odwoławczych przed wszystkimi instancjami sądowymi w zakresie ochrony 
konkurencji (nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień antykonkurencyjnych, w tym zmów 
przetargowych) a także w postępowaniach w zakresie naruszeń zbiorowych interesów konsumentów  
i ochrony przed nieuczciwą konkurencją;

■	 Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji – prowadzenie postępowań 
sądowych mających na celu uzyskanie finansowej rekompensaty za szkody wyrządzone na skutek naruszenia 
prawa konkurencji;

■	 Przewaga kontraktowa – analiza umów handlowych dotyczących produktów spożywczych, doradztwo  
w zakresie wypracowania kodeksu dobrych praktyk;

■	 Wzorce, regulaminy, wdrożenia – opracowywanie wzorców i regulaminów stosowanych przez 
przedsiębiorców w obrocie, weryfikacja stosowanych procesów biznesowych oraz doradztwo w zakresie 
wdrażania nowych procesów (np. programów compliance, procedury na wypadek niezapowiedzianej kontroli 
UOKIK), w tym dedykowana obsługa podmiotów z branż ściśle regulowanych (tj. finansowa, farmaceutyczna, 
FMCG, ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna).

Oferujemy także szkolenia i warsztaty we wskazanych powyżej obszarach.



Negocjowanie
umowy o współpracę 
z niemieckim dystrybutorem, 
a w szczególności postanowień 
umowy z zakresu prawa 
konkurencji (niemieckiego  
i polskiego)

GESSEL dla

Świadczenie usług 
doradczych
z zakresu prawa konkurencji

GESSEL dla

Reprezentowanie
ING Bank Śląski S.A.  
przed UOKiK w postępowaniu 
dotyczącym klauzul  
modyfikacyjnych

GESSEL dla

Doradztwo podatkowe
na rzecz Resource Partners 
(przygotowywanie opinii 
dotyczących przejścia z kontroli 
wspólnej na wyłączną)

GESSEL dla

Doradztwo prawne
na rzecz Element Holding S.A.
(opracowanie definicji rynku 
relewantnego)

GESSEL dla

Reprezentowanie
Eura-Tech Sp. z o.o.  
w postępowaniu przed UOKiK 
dotyczącym bezpieczeństwa 
produktów (czujniki czadu)

GESSEL dla

Doradztwo prawne
w zakresie prawa konkurencji

GESSEL dla

Reprezentacja
GENERALI Życie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. w postępowaniu 
przed UOKiK dotyczącym  
tzw. „opłat likwidacyjnych”

GESSEL dla

Doradztwo prawne
w zakresie prawa konurencji

GESSEL dla

WYBRANE PROJEKTY



Reprezentacja
Döhler Sp. z o.o. w procesie 
negocjiacji z Prezesem Urzędu 
Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów

GESSEL dla

Reprezentowanie
spółki NOMI S.A.  
w postępowaniu dot. zawarcia 
porozumienia cenowego

GESSEL dla

Zgoda Bundeskartellamt
prowadzenie postępowania 
przed niemieckim organem 
antymonopolowym w sprawie 
przejęcia kontroli nad Budimex 
Danwood Sp. z o.o.

GESSEL dla

Zgoda UOKiK
na przejęcie kontroli  
przez Enterprise Investors  
nad Anwim S.A.

GESSEL dla

Doradztwo prawne
z zakresu prawa konkurencji

GESSEL dla

Reprezentowanie
spółki WKRA S.A. w postępowaniu 
dot. zawarcia porozumienia 
cenowego

GESSEL dla

Postępowanie przed UOKiK
dotyczące oraktyk ograniczających 
konkurencję (nadużywanie pozycji 
dominującej)

GESSEL dla

PPWK 
WKRA S.A.





Prowadzenie szkoleń
dotyczących prawa konkurencji 
i ustawy o przewadze 
kontraktowej

GESSEL dla

Udział
w panelu Mec. bernadetty 
Kasztelan-Świetlik podczas 
miedzynarodowej konferencji 
pt. “Judical Deference in 
Competition Law”

GESSEL dla

Prelekcja
Mec. Bernadetty Kasztelan-
Świetlik podczas konferencji pt. 
“Przedsiębiorca przed UOKiK - 
ryzyka, postępowanie, sankcje”

GESSEL dla

Prelekcja
Mec. Bernadetty Kasztelan-
Świetlik podczas konferencji 
pt. “Ochrona know-how - jak 
skutecznie chronić sekrety 
firmy”

GESSEL dla

Prelekcja
Mec. Bernadetty Kasztelan-
Świetlik podczas konferencji pt. 
“Wpływ zarządzania zgodnością 
na działalność Spółek Skarbu 
Państwa”

GESSEL dla

Prelekcja
Mec. Bernadetty Kasztelan-
Świetlik podczas konferencji 
pt. “Wyzwania w relacjach 
handlowych w łańcuchu dostaw 
produktów spożywczych  
po wejściu w życie ustawy  
o przewadze kontraktowej”

GESSEL dla

Prowadzenie szkolenia
z zakresu postępowania przed 
Prezesem UOKiK w sprawach  
z zakresu kontroli koncentracji

GESSEL dla

Prelekcja
Mec. Bernadetty Kasztelan-
Świetlik podczas konferencji pt. 
“Ochrona konkurencji w świecie 
działań UOKiK”

GESSEL dla

Prelekcja
Mec. Bernadetty Kasztelan-
Świetlik podczas XII Kongresu 
Prawo Konkurencji

GESSEL dla

DOŚWIADCZENIE – SZKOLENIA I WARSZTATY  
DLA PODMIOTÓW Z RÓŻNYCH BRANŻ



Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny 
tel. +48 604 614 002
e-mail: b.kasztelan@gessel.pl

Bernadetta  
Kasztelan-Świetlik

“a ‘great competition law 
specialist’, able to take 
tough decisions in difficult 
cases in a timely manner.

Global Competition Review 
2018

Ceompetition Law

Group head Bernadetta 
Kasztelan-Świetlik,  
is widely described as 
‘skilful competition lawyer’.

Chambers & Partners 2012

Ceompetition Law

Bernadetta Kasztelan-
Świetlik, is a widely 
respected law competition 
law specialist, renowned 
for taking tough decision in 
difficult cases.

Rating Enforcement 2019  
– Global Competition Review

Ceompetition Law

“A really expectional 
specialist,“ Bernadetta 
Kasztelan-Świetlik, deals 
with a wide spectrum  
of competition matters 
including abuse of 
dominance cases.

Chambers & Partners 2013



Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących koncentracji, postępowań zwią-
zanych z zarzutami zawierania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji 
dominującej, ochrony interesów konsumentów oraz nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej.

Przez 10 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym przez 3 lata jako 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Warszawie, gdzie prowadziła wszelkie sprawy związane 
z ochroną konkurencji oraz brała udział w pracach związanych z dostosowaniem polskiego pra-
wa konkurencji do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej (członek polskiej delegacji rządo-
wej na screeningach w Brukseli, wizyty w organach antymonopolowych w Holandii i Grecji).

Po odejściu z Urzędu pracowała przez 1 rok jako dyrektor działu prawnego w spółce UPC Tele-
wizja Kablowa Sp. z o.o., a następnie w latach 2001-2014 w Kancelarii GESSEL, kierując praktyką 
ochrony konkurencji.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wróciła w 2014 r., pełniąc przez kolej-
ne 3 lata funkcję Wiceprezesa Urzędu kierującego pracami 3 Departamentów – Kontroli 
Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. Do zakresu jej obowiązków należała 
m.in. egzekucja polskiego i unijnego prawa konkurencji, a także prezentowanie stanowiska 
Urzędu przed innymi organami państwowymi w Polsce (m.in. sejm, senat) i Brukseli (m.in. 
udział w pracach ECN). Z jej inicjatywy przygotowano m.in. 2 publikacje, nagrodzone przez 
Bank Światowy i Międzynarodową Sieć Konkurencji (ICN) w konkursie na najlepszy projekt 
edukacyjno – informacyjny z dziedziny prawa konkurencji: w 2016 r. honorowe wyróżnie-
nie dla poradnika dotyczącego usług pogrzebowych oraz w 2017 r. I nagroda dla porad-
nika dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Ponadto w latach 2015-2017 pod jej 
kierownictwem uaktualniono szereg Wytycznych i Wyjaśnień stosowanych przez Urząd, 
a także przygotowano instrukcję mającą na celu usprawnienie procedury ochrony przez 
przedsiębiorcę w toku postępowania administracyjnego danych wrażliwych.
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