Szymon Syp
Lista konferencji, warsztatów
z dnia 22 grudnia 2013
1. Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych (2009‐2013):
o “Regulating a World in Crisis”, konferencja zorganizowana przez Osgoode Hall's Graduate
Law Students' Association. Konferencja naukowa odbyła się w dniach 1‐2 maja 2009 r. w
Osgoode Professional Development Centre w Toronto, Kanada. Zaprezentowałem na niej
prelekcję pt. Mergers and Acquisitions in the Banking Industry: A Critique of Regulatory,
Antitrust and Quasi‐Nationalization Issues in the United States and European Union.
o “Establishing Sound Competition Cultures in Asia” konferencja naukowa zorganizowana
przez Asian Competition Forum w dniach 5‐6 grudnia 2011 r. w Hongkongu. Wygłosiłem
prelekcję drugiego dnia konferencji w panelu zatytułowanym "A comparative approach".
Prelekcja dotyczyła prawa konkurencji i polityki konkurencji w Polsce po 20 latach
(podsumowanie dorobku i orzecznictwa).
o Konferencja naukowa pt. 2nd International Conference on Comparative Law Private
Interest and Public Interest in European Legal Tradition odbyła się w dniach 23 ‐ 24 marca
2012 r. w Olsztynie i została organizowana przez Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski
w Olsztynie, Uniwersytet Palacký w Olomouc, Uniwersytet Matej Bel w Banska Bystrica
oraz Miasto Olsztyn pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Temat wystąpienia:
M&A in banking sector.
o Konferencja naukowa pt. 3rd International Conference on Comparative Law Transfer of
Property Rights in Eastern and Central Europe odbyła się w dniach 22‐23 marca 2013 r. w
Olsztynie. Temat wystąpienia: Acquisition of the company’s shares by a foreigner –
administrative law issues (referat zaakceptowany, bez wygłaszania)
o Konferencja naukowa pt. Mitigating the impact of the Economic Crisis in Europe by legal
regulations zorganizowana przez ELSA w dniach 26‐27 kwietnia 2013 r. w Krakowie.
Wygłosiłem prelekcję drugiego dnia konferencji w panelu zatytułowanym: Dylematy
systemowe i regulacyjne w sektorze finansowym. Temat wystąpienia: Contingent Capital
– a new financial institution. Will it stabilize large financial institution? A selection of
views from the USA and Europe.
o Temat konferencji: „Własność intelektualna i własność przemysłowa. Naruszenie
własności intelektualnej, a czyn nieuczciwej konkurencji i globalne wojny patentowe –
perspektywa europejska i amerykańska”, Konferencja zorganizowana przez Krajową Izbę
Gospodarczą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2013 r. w siedzibie Izby. Wygłosiłem na niej
prelekcję pt. Nowe regulacje prawne dotyczące IT oraz nowe podejście w egzekwowaniu
prawa w USA a perspektywa polska.
o “Regional and Domestic Integration: The Role of Competition” konferencja naukowa
zorganizowana przez Asian Competition Forum w dniach 8‐11 grudnia 2013 r. w
Hongkongu. Temat wystąpienia: Imagine there is one Merger Control System: Challenges
for Cross‐Border Merger Control in the Asean Group (referat zaakceptowany, bez
wygłaszania)
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2. Wystąpienia na konferencjach krajowych lub posiedzeniu instytucji naukowej (2009‐
2013):
o Temat konferencji: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw – Polska Praktyka
Względem Międzynarodowych Standardów. Konferencja zorganizowana przez Szkołę
Główną Handlową, Centrum C‐Law.org w dniach 26‐27 listopada 2009 r. w Warszawie.
Zaprezentowałem prelekcję dt. Amerykańskiego bankowego prawa insolwencyjnego (I
miejsce w formule Call for Papers).
o Temat warsztatów: Procesy zakupowe w instytucjach finansowych. W dniu 29 lutego
2012 r. wspólnie z mec. Jackiem Klimczakiem wystąpilem podczas warsztatów
organizowanych przez MM Conferences w Businessman Institute w Warszawie. Prelekcja
dotyczyła aspektów formalno‐prawnych relacji z kontrahentami.
o Temat konferencji: Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji przedsiębiorców na
gruncie polskiego prawa konkurencji oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej.
Konferencja naukowa odbyła się w dniu 27 marca 2012 r. w Sali Senatu w Pałacu
Kazimierzowskim mieszczącym się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Temat wystąpienia: Analiza
ekonomiczna w procesie badania kontroli koncentracji na przykładzie tzw. doktryny
upadającej firmy.
o Temat warsztatów: Zmowy cenowe i inne zakazane praktyki rynkowe. W dniu 30 marca
2012 r. wygłosiłem prelekcję dotyczącą Przeglądu aktualnego orzecznictwa w zakresie
praktyk antykonkurencyjnych w ramach warsztatów organizowanych przez Informedia
Polska w Hotelu Hyatt Regency w Warszawie.
o Temat konferencji: Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania
GPW S.A. w Warszawie. Konferencja naukowa odbyła się w dniach 26 – 27 kwietnia 2012
(Czwartek – Piątek), Dom Polonii, Rynek Główny 14, Kraków. Organizatorem konferencji
była Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ we współpracy z Katedrą Prawa
Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat pt. Korzyści kapitału
warunkowego (ang. contingent capital). Czy oraz w jakim rozmiarze kapitał warunkowy
wpłynie na stabilizację sektora bankowego? Przegląd poglądów z USA oraz Europy.
o Temat wystąpienia: Prawo konkurencji w Chinach (historia, kultura konkurencji,
wdrażanie prawa konkurencji). Wykład dla studentów prawa działających w ramach Koła
Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Wydziale Prawa i Administracji UW
w dniu 21 maja 2012 r.
o Temat warsztatów: Umowy dystrybucyjne. W dniu 24 września 2012 r. wygłosiłem
prelekcję na temat: Wybrane aspekty założeń nowelizacji prawa konkurencji w Polsce a
ich wpływ na umowy dystrybucyjne w ramach warsztatów organizowanych przez
Nowoczesną Firmę w Warszawie.
o Temat konferencji: Banki i Rynki Finansowe. W dniu 22 października 2012 r. wygłosiłem
prelekcję pt. Kapitał warunkowy i jego rola w stabilizacji sektora bankowego w ramach
konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.
o Temat warsztatów: Kontrola niedozwolonych postanowień umownych. W dniu 13
listopada 2012 r. wygłosiłem prelekcję dotyczącą Klauzule abuzywne – ogólna
charakterystyka w ramach warsztatów organizowanych przez Nowoczesną Firmę w
Warszawie.
o Temat warsztatów: Kartele, niedozwolone porozumienia, zakazane praktyki rynkowe. W
dniu 11 grudnia 2012 r. wygłosiłem prelekcję dotyczącą Najnowszego orzecznictwa w
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zakresie prawa antymonopolowego w ramach warsztatów organizowanych przez Trio
Conferences w Warszawie.
Temat warsztatów: Międzynarodowe kontrakty handlowe. W dniu 14 lutego 2013 r.
wygłosiłem prelekcję dotyczącą INCOTERMS 2010 w ramach warsztatów organizowanych
przez Trio Conferences w Warszawie.
Temat wystąpienia: Porozumienie antykonkurencyjne w świetle orzecznictwa polskiego.
Wykład dla studentów prawa działających w ramach Koła Naukowego Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na Wydziale Prawa i Administracji UW w dniu 19 lutego 2013
r.
Temat warsztatów: Ryzyka związane z prowadzeniem akcji promocyjnych. W dniu 7
marca 2013 r. wygłosiłem prelekcję dotyczącą Konsekwencji niedozwolonych klauzul
umownych w ramach warsztatów organizowanych przez Nowoczesną Firmę w
Warszawie.
Temat konferencji: Efektywność postępowań upadłościowych. Bankructwa
Przedsiębiorstw ‐ Katharsis i Nowa Szansa. W dniu 26 marca 2013 r. wygłosiłem prelekcję
pt. Ekonomiczna analiza tzw. failing firm defense w ramach konferencji organizowanej
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Temat wystąpienia: Porozumienia antykonkurencyjne w świetle prawa konkurencji.
Wykład dla studentów prawa działających w ramach Koła Naukowego Ochrony
Konkurencji i Konsumenta oraz Koła Naukowe Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i
Administracji UW w dniu 4 kwietnia 2013 r.
Temat warsztatów: Odpowiedzialność zarządu. Jak minimalizować ryzyko? W dniu 9
kwietnia 2013 r. wygłosiłem prelekcję pt. Odpowiedzialność zarządzających a
uprawnienia URE, UOKiK, UKE oraz KNF w ramach warsztatów organizowanych przez
Nowoczesną Firmę w Warszawie.
Temat spotkania: Rola analizy ekonomicznej w ocenie koncentracji wertykalnych i
konglomeratowych. W dniu 17 kwietnia 2013 r. zaprezentowałem przedmiotową
prelekcję w ramach prezentacji dla członków Katedry Prawa Międzynarodowego i
Organizacji Międzynarodowych oraz gości.
Temat konferencji: Spółki handlowe w dobie kryzysu gospodarczego. Konferencja odbyła
się w dniu 8 maja 2013 r. w Stalowej Woli i została zorganizowana przez Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Temat wystąpienia: Fuzje i przejęcia w czasach kryzysu na
przykładzie Polski.
Temat konferencji: Współczesne wyzwania prawa ochrony konkurencji i konsumentów –
między teorią a praktyką. Konferencja była wspólną inicjatywą organizacji studenckich:
Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego Amicus Curiae UR, Uniwersyteckiej
Poradni Prawnej w Rzeszowie oraz Samorządu Studentów UR działających przy Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i odbyła się 24 maja 2013 r. w
Rzeszowie. Temat referatu: Rola analizy ekonomicznej w ocenie koncentracji w Polsce.
Temat warsztatów: Zmowy cenowe i inne zakazane praktyki rynkowe. W dniu 4 czerwca
2013 r. zaprezentowałem temat: Najnowsze orzecznictwo w zakresie praktyk
antykonkurencyjnych w ramach warsztatów organizowanych przez Nowoczesną Firmę w
Warszawie.
Temat konferencji: Jak zminimalizować ryzyko roszczeń pacjentów. W dniu 18 września
2013 r. wspólnie z Joanną Ostojską zaprezentowaliśmy temat: Prawo Pacjenta do
wyrażania zgody na czynności w ramach konferencji organizowanej przez BMS Polska w
Warszawie.
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o Temat konferencji: Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku. W dniu 9 grudnia
2013 r. zaprezentowałem temat: Obligacje korporacyjne – czas na zmiany? podczas
konferencji zorganizowanej przez Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego
Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w Krakowie.
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