Zasady współpracy z sieciami detalicznymi – umowy, reguły prawa konkurencji
program

9:30 – 10.00

Rejestracja (poranna kawa)

10.00 – 10.10	Otwarcie konferencji
Andrzej Gantner
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców
10.10 – 11.10	Jak szacować koszty współpracy
z sieciami
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yy Specyfika umów o świadczenie usług promocyjnych
yy Zwrot nienależnie pobranych opłat
yy Aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące rozliczeń
pozamarżowych
yy Rozstrzyganie sporów z zakresu opłat pozamarżowych
– praktyczne uwagi
12.40 – 12.55	PYTANIA I DYSKUSJE
12.55 – 13.10	Przerwa kawowa
13.10 – 14.10	Zakazane praktyki –
kartele i zmowy cenowe

Panel dyskusyjny:
Tadeusz Rysiukiewicz
Dyrektor Handlowy Piotr i Paweł

Paweł Wanasz
Kancelaria SALANS

Andrzej Wojciechowicz
Szef firmy doradczej
FMCG Business Consulting

yy Przykłady zakazanych praktyk i najpoważniejszych
naruszeń konkurencji
yy Specyfika postępowania mającego na celu ustalenie
istnienia kartelu / zmowy
yy Środki ochrony prawnej przysługujące przedsiębiorcom

Marzena Wieczorek–Starczewska
Doradca na rynku FMCG
Koszty wynikające z warunków handlowych:
yy Rabaty
yy Terminy płatności (sposoby zapłaty za towary)
yy Premie i bonusy
yy Budżety promocyjne
yy Usługi logistyczne
yy Koszty pozabudżetowe
yy Inne usługi
yy Dodatkowe (warunki dostaw, przyjęcia towarów,
zwroty, reklamacje, kary itp.)
11.10 – 11.25	PYTANIA I DYSKUSJE
11.25 – 11.40	Prezentacja Programu
„Poznaj Dobrą Żywność”
Magdalena Kołak
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.40 – 12.40	Opłaty pozamarżowe
Marcin Tomasik
Kancelaria SALANS

14.10 – 14.25	PYTANIA I DYSKUSJE
14.25 – 15.25	Lunch
15.25 – 16.25	Praktyczne aspekty
	umów dystrybucyjnych
i reklamacji klienckich
Marlena Żarnecka
Kancelaria SALANS
yy Charakterystyka umów dystrybucyjnych –
rozkład odpowiedzialności
yy Zawieranie umów dystrybucyjnych – elementy,
o których należy bezwzględnie pamiętać
yy Czyny nieuczciwej konkurencji przy współpracy
dostawcy z siecią
yy Nieuczciwe praktyki rynkowe
yy Sposoby załatwiania reklamacji klienckich
yy Odpowiedzialność cywilna z tytułu czynu nieuczciwej
konkurencji lub nieuczciwej praktyki
16.25 – 16.45	PYTANIA I DYSKUSJE

yy Półkowe, inne opłaty oraz obciążenia zastępcze
i równoważne – kiedy dopuszczalne, a kiedy mogą
zostać uznane za niezgodne z prawem

Organizator:
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców

|

17.00	Zakończenie konferencji

Sekretariat konferencji:
tel. 22 830 70 55, fax: 22 830 70 56
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

Szczegóły i zapisy:

www.pfpz.pl

