
Warsztaty 

Compliance 
w branży farmaceutycznej 

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego i life science, a w skład naszego zespołu wchodzą 

współautorzy pierwszego w Polsce komentarza do Ustawy prawo farmaceutyczne.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego, dotyczących m.in. reklamy i promocji leków, 

reklamy aptek, badań klinicznych, rejestracji i dystrybucji produktów leczniczych , importu równoległego produktów leczniczych, 

refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz w pozostałych kwestiach 

istotnych dla branży farmaceutycznej. Świadczymy doradztwo także w zakresie wymagań prawnych, jakie muszą spełniać poszczególne 

podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym. Posiadamy unikalne doświadczenie w sprawach, które łączą zagadnienia 

farmaceutyczne i patentowe (wyłączność danych rejestracyjnych, patenty farmaceutyczne, SPC). Prowadziliśmy wiele postępowań 

dotyczących naruszenia praw z patentów na wynalazki farmaceutyczne, które należą do najbardziej wymagających spośród sporów 

patentowych.

Specjalizujemy się również w przygotowywaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa farmaceutycznego, przykładowo umów licencji, 

umów przeniesienia praw IP, umów dystrybucyjnych czy faktoringowych.
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program

prelegenci

Dominika Chrabańska 

adwokat
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem farmaceutycznym, w szczególności 

problematyką dopuszczania do obrotu produktów leczniczych oraz prawem medycznym. Ukończyła studia prawnicze 

w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Farmaceutycznego 

w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie w prawie farmaceutycznym oraz medycznym zdobyła 

pracując w kancelariach specjalizujących się w tym zakresie. Jest autorem publikacji prawniczych oraz przeprowadziła 

szereg wykładów dotyczących prawa farmaceutycznego. Dominika posiada również doświadczenie w zakresie 

reprezentowania klientów przed sądami, w szczególności w sprawach administracyjnych oraz w postępowaniu karnym.

warunki udziału

Organizator: Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Warsztat 

 w wymiarze 2,5 godzin szkoleniowych. 

Udział w warsztatach dla 1 osoby z firmy jest bezpłatny - wymagane zgłoszenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: e-mail szkolenia@kondrat.pl 

Termin warsztatów: 26.07.2018 r., godz.: 9.30 – 12.00 

Miejsce: Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, Al. Niepodległości 223/1, Warszawa

prowadzony przez Justynę Stefańczyk-Kaczmarzyk oraz Dominikę Chrabańską   

 
  

 2. Procedury compliance  - opcja czy obowiązek?

Ř

Ř w kontekście Projektu ustawy o jawności życia publicznego

 3. Obszary działalności firmy farmaceutycznej, które należy uregulować w wewnętrznych procedurach

 4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Ř ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa-instrumenty prawne

Ř tajemnica przedsiębiorstwa a dostęp do informacji publicznej

 

5. Sesja pytań i odpowiedzi

1. Znaczenie polityki compliance dla bezpieczeństwa prawego podmiotów z branży farmaceutycznej

w świetle obowiązujących przepisów

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

radca prawny, partner, szef Departamentu Life Sciences 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa 

żywnościowego, prawa własności intelektualnej, prawa suplementów diety i kosmetyków, prawa konkurencji 

i konsumentów. Specjalizuje się również w prawie reklamy i multimediów, prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

ochronie danych osobowych. Reprezentuje klientów w procesach sądowych dotyczących m.in.. nieuczciwej konkurencji 

przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed m.in.: Głównym 

Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF), Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), Urzędem Patentowym (UPRP), 

Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (URPL) oraz Urzędem 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto prowadzi negocjacje, mediacje i sprawy arbitrażowe. Na bieżąco 

doradza podmiotom z branży farmaceutycznej i spożywczej, w tym podmiotom odpowiedzialnym, hurtowniom 

farmaceutycznym i aptekom w zakresie wytwarzania, obrotu hurtowego i detalicznego, kwalifikacji, znakowania 

i reklamy produktów. 
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