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WYKSZTAŁCENIE 

 2013: otwarty przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 2005 – 2006: studia magisterskie na Wydziale Prawa Université François Rabelais w Tours 

zakończone uzyskaniem tytułu magistra prawa francuskiego (Master 2 Recherche), 

 2000 – 2005: studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

zakończone uzyskaniem tytułu magistra prawa polskiego, 

 2003 – 2005: studia podyplomowe z zakresu podstawowych instytucji prawa francuskiego 

zakończone uzyskaniem dyplomu „Podyplomowego Studium Szkoła Prawa Francuskiego” 

w Łodzi. 
 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 

 czerwiec 2011 do dziś: praca na samodzielnym stanowisku prawnika (Associate) w Dziale 

Prawa Korporacyjnego Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k. 

we Wrocławiu (SDZLEGAL SCHINDHELM) 

Główne obszary pracy:  

- kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu 

prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów, 

- doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych w związku z postępowaniami 

antymonopolowymi w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji, 

- kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie spraw 

korporacyjnych związanych z restrukturyzacją spółek, procesami fuzji i przejęć, 

- udział w audytach spółek prowadzonych w związku z planowanymi procesami 

sprzedaży przedsiębiorstwa, 

- projektowanie, analizowanie, doradztwo i negocjowanie w zakresie umów 

handlowych i cywilnych, 
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- opiniowanie i doradztwo w odniesieniu do problemów i kwestii prawnych 

związanych z wykonywaną przez podmioty gospodarcze działalnością. 

 grudzień 2008 – maj 2011: praca na samodzielnym stanowisku prawnika (Associate) w 

Dziale Prawa Konkurencji i Prawa Unii Europejskiej kancelarii prawnej Allen&Overy w 

Warszawie 

Główne obszary pracy:  

- kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych przy postępowaniach 

antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w 

postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,  

- doradztwo w toku kontroli wykonywanych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, 

- doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych w związku z postępowaniami 

antymonopolowymi w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji, 

- analizy umów, wzorców umownych oraz poszczególnych klauzul pod kątem ich 

zgodności z prawem konkurencji. 

 styczeń 2007 –  listopad 2008: praca na samodzielnym stanowisku prawnika w Dziale 

Prawa Konkurencji i Prawa Unii Europejskiej kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel w 

Warszawie  

Główne obszary pracy:  

- analiza prawna umów, w tym umów dystrybucyjnych pod kątem zgodności z 

prawem polskim oraz prawem unijnym, w szczególności z prawem konkurencji, 

- obsługa prawna podmiotów gospodarczych w toku postępowań w sprawach 

zgłoszenia zamiaru koncentracji, 

- sporządzanie opinii i analiz w zakresie wymagań prawnych dla określonych 

kategorii produktów wprowadzanych na polski rynek, 

- projektowanie, analizowanie, doradztwo i negocjowanie w zakresie umów 

handlowych i cywilnych. 

 październik 2006 – grudzień 2006: staż w Dziale Prawa Konkurencji i Prawa Unii 

Europejskiej kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel w Warszawie  

Główne obszary pracy:  

- analizowanie bieżącego orzecznictwa i praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej 

oraz Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego praktyk ograniczających konkurencję, 

- pomoc przy sporządzaniu wniosków dla podmiotów zgłaszających zamiar 

koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

- doradztwo w kwestiach prawa ochrony konsumentów. 
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 lipiec 2005 – październik 2005:  praca w kancelarii adwokackiej „Bień&Wolski” w Łodzi  

Główne obszary pracy:  

- przygotowywanie pism procesowych, w szczególności w postępowaniach w 

sprawach (i) gospodarczych, (ii) nakazowych, (iii) upominawczych oraz (iv) z 

zakresu prawa pracy, 

- obsługa podmiotów gospodarczych w toku postępowania rejestrowego spółek oraz 

kompletowanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, 

- sporządzanie opinii i analiz z zakresu międzynarodowego prawa umów, prawa 

własności intelektualnej, prawa pracy, prawa spółek, prawa podatkowego. 

 styczeń 2005 – kwiecień 2005: praca w kancelarii radcy prawnego Magdaleny Śnieguli w 

Łodzi  

Główne obszary pracy:  

- sporządzanie opinii i analiz z zakresu międzynarodowego prawa umów, prawa 

cywilnego, prawa pracy, prawa spółek, 

- przygotowywanie pism procesowych, w szczególności w postępowaniach w 

sprawach gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. 

 październik 2003 – lipiec 2005: obsługa administracyjna „Podyplomowego Studium Szkoła 

Prawa Francuskiego” w Łodzi  

Główne obszary pracy:  

- koordynowanie bieżącej działalności administracyjnej „Podyplomowego Studium 

Szkoła Prawa Francuskiego” w Łodzi. 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

 od marca 2009 roku – członek "Stowarzyszenia Prawa Konkurencji", 

 od lipca 2007 roku – członek (do grudnia 2010 roku także przewodniczący) 

„Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Prawa Francuskiego w Łodzi”, m.in. 

organizacja konferencji poświęconej zasadom wykonywania zawodu adwokata we Francji i 

w Polsce z udziałem przedstawicieli adwokatury francuskiej i polskiej, 

 organizacja i prowadzenie szeregu szkoleń, seminariów i śniadań dla przedsiębiorców (m.in. 

z udziałem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej) dotyczących praktycznych aspektów 

prowadzonej działalności w kontekście zasad i ryzyk prawnych na gruncie m.in. prawa 

konkurencji, prawa cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów, 

 autor bloga prawniczego „O prawie ochrony konkurencji w praktyce” 

(http://konkurencjaikonsumenci.wordpress.com/), 

 współredaktor bloga prawniczego „Spółka i prawo” (http://www.spolkaiprawo.pl/), 

http://konkurencjaikonsumenci.wordpress.com/
http://www.spolkaiprawo.pl/
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 autor szeregu stałych publikacji z zakresu w szczególności prawa konkurencji i prawa 

ochrony konsumentów w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawniczym oraz Internetowym 

Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym, jak również w prasie branżowej, m.in. 

artykuły: 

a)  „Uwaga na ustalanie cen odsprzedaży” („Gazeta Prawna. Dodatek: Firma i Prawo”, 11 

marca 2014); 

b) „Niekiedy zakaz konkurencji potrafi zaszkodzić” („Gazeta Prawna. Dodatek: Firma i 

Prawo”, 19 listopada 2013); 

c) „Nielegalne praktyki na rynku odpadów pod lupą UOKiK” („Gazeta Prawna. Dodatek: 

Firma i Prawo”, 20 sierpnia 2013); 

d) „Jak zmienić ofertę, nie tracąc 11 milionów” („Gazeta Prawna. Dodatek: Firma i Prawo”, 

18 czerwca 2013); 

e) „Ostrożnie z umowami konsorcjum” („Gazeta Prawna. Dodatek: Firma i Prawo”, 19 

marca 2013); 

f) „Komis jako alternatywna forma dystrybucji” („Gazeta Prawna. Dodatek: Firma i 

Prawo”, 2 października 2012); 

g) „Narzucanie sztywnych i minimalnych cen odsprzedaży z punktu widzenia celu oraz 

skutków rynkowych” („Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 

3/2012); 

h)  „Za udział w zmowie zapłacą menadżerowie” („Gazeta Prawna”, 30 lipca 2012); 

i) „Zjawisko zachowań paralelnych w świetle zakazu porozumień ograniczających 

konkurencję” („Monitor Prawniczy”, nr 5/2012); 

j) „NFZ musi jednakowo traktować wszystkich świadczeniodawców ” („Gazeta Prawna. 

Dodatek: Medycyna i prawo”, 7 marca 2012); 

k) „Ryzykowna wymiana informacji wrażliwych w transakcjach M&A”; („Gazeta Prawna. 

Dodatek: Firma i prawo”, 17 stycznia 2012); 

l) „Ceny usług w ofertach przetargowych” („Miesięcznik Administrator”, nr 12/2011); 

m) „Co oznacza zakaz wprowadzania opłat półkowych?” (Gazeta Prawna, nr 135, 11 lipca 

2008); 

n) artykuł na stronach Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji pt. „Distribution 

des produits et services en Pologne: différentes types de structures de ventes”. 

 

JĘZYKI OBCE 

 język angielski – stopień zaawansowany, 

 język francuski – stopień bardzo dobry (C1). 


