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

Marlena Żarnecka
Kancelaria SALANS

Paweł Wanasz
Kancelaria SALANS

magdalena kołak
Ministerstwo Rolnictwa

Specjalizuje się w prawie żywieniowym i farmaceutycznym, w szczególności w zagadnieniach związanych
z tzw. borderline products, wprowadzaniem do obrotu i bezpieczeństwem produktów żywnościowych oraz
komunikacją w zakresie żywności (health claims).
W latach 2011-2012 pracowała w departamencie prawnym EFSA – Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, wspierającego działalność Komisji Europejskiej w zakresie problematyki dotyczącej
żywności.
Marlena Żarnecka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 2007). Ukończyła również studia w Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowane we współpracy z University of Florida (2005).
W ramach stypendium naukowego studiowała na Wydziale Prawa Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie, Węgry (2007). W 2012 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Warszawie i zdała egzamin adwokacki.

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim (summa cum laude), wpisany na listę radców prawnych
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od września 2004 roku do września 2007 roku był zatrudniony w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego doświadczenie praktyczne obejmuje m.in. udział w jednej z największych niezapowiedzianych kontroli u przedsiębiorców, przeprowadzonej przez polski organ antymonopolowy w postępowaniu
kartelowym.
Był ekspertem Europejskiego Systemu Wymiany Dokumentów – Polska (EWD-P) (elektroniczny system
wspomagający wypracowanie oficjalnego polskiego stanowiska odnośnie do projektów unijnych aktów
prawnych, strategicznych opracowań, programów, itd., w tym stanowisk na posiedzenia grup roboczych
i Rady) i członkiem Grupy Telekomunikacyjnej w European Competition Network.
Obecnie specjalizuje się w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK dotyczących zarzutów
stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
Autor licznych artykułów i opracowań z zakresu prawa konkurencji, regularnie występuje z prezentacjami
na konferencja i seminariach antymonopolowych. Członek International Bar Association i Stowarzyszenia
Prawa Konkurencji.

Główny Specjalista w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Komunikacji.
Od wielu lat zajmuje się Programem Poznaj Dobrą Żywność.
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Specjalizuje się w prawie żywnościowym, farmaceutycznym, a także w prawie karnym i sporach sądowych.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. projektowanie sensytywnych kampanii reklamowych dla
wiodących firm z branży farmaceutycznej i FMCG, tworzenie procedur działań marketingowych i doradztwo
w zakresie tzw. compliance, pomoc przy implementacji struktur dystrybucyjnych i sprzedażowych, obsługę
sporów sądowych z konkurentami i organami administracji, doradztwo w zakresie zarządzania kryzysem
w mediach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych (tzw. white collar crimes).
Jest adwokatem. Ukończył Uniwersytet Warszawski (magister prawa, 2003), studia w Centrum Prawa
Angielskiego i Europejskiego, organizowane we współpracy z Cambridge University (2001) oraz studia
w Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowane we współpracy z University of Florida (2003). Był także
stypendystą na Erasmus Universiteit w Rotterdamie w Holandii.
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