
Prawo Farmaceutyczne

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu



Firma

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy zosta∏a za∏o˝ona w 1998 r. przez mecenasa

Piotra Kochaƒskiego adwokata, cz∏onka Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Izby

Adwokackiej Dystryktu Kolumbii w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. 

Naszà firm´ wspó∏tworzy obecnie 70 prawników (adwokatów, radców prawnych,

doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów). Prawników wspierajà

dzia∏y administracji, informacji i telekomunikacji, marketingu i finansów. ¸àcznie

KZRP zatrudnia ponad 100 osób w kilku biurach, w Warszawie, Krakowie i Lublinie.

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy to spó∏ka zorganizowana nowoczeÊnie 

i dostosowana do wymagaƒ klientów. Âwiadczymy najwy˝szej jakoÊci us∏ugi 

w pe∏nym zakresie prawa. 

Proponujemy klientom rozwiàzania innowacyjne i „szyte na miar´”. Ka˝dy 

z przypadków traktujemy w sposób wielodyscyplinarny, ∏àczàc doÊwiadczenie 

i wiedz´ z ró˝nych, powiàzanych ze sobà, dziedzin prawa. Kompleksowe podejÊcie

do obs∏ugi oraz znajomoÊç rynku i potrzeb poszczególnych bran˝ jest cenione przez

naszych klientów poniewa˝ przynosi im wymierne korzyÊci.

Praktyka mi´dzynarodowa

KZR&P Êwiadczy swoje us∏ugi tak˝e globalnie dzi´ki systemowej wspó∏pracy ze

stowarzyszonymi z nià firmami zagranicznymi.

Od 2004 roku firma jest cz∏onkiem mi´dzynarodowego stowarzyszenia dzia∏ajàcego

pod szyldem International Lawyers Network (www.iln.com). Stowarzyszenie grupuje

ponad 5000 prawników pracujàcych w ramach 91 firm prawniczych z 66 krajów.

Dzi´ki cz∏onkostwu w ILN prawnicy KZRP biorà udzia∏ w licznych 

mi´dzynarodowych transakcjach, w tym w przej´ciach, fuzjach i ich finansowaniu

oraz transakcjach na rynku nieruchomoÊci.

Nale˝ymy równie˝ do Mackrell International (www.mackrell.net), jednej 

z wa˝niejszych sieci niezale˝nych firm prawniczych Êredniej wielkoÊci dzia∏ajàcych

we wszystkich g∏ównych jurysdykcjach Êwiata. Za∏o˝ona dwadzieÊcia pi´ç lat temu,

obecnie obejmuje ponad 60 firm w ponad 100 biurach na pi´ciu kontynentach. 

Przynale˝noÊç do ILN oraz Mackrell International daje nam mo˝liwoÊç generowania 

i zarzàdzania naszymi transgranicznymi projektami na ca∏ym Êwiecie. 
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Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy

laureatem Medalu Europejskiego 2013 

i 2014 Business Centre Club,

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

i Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Spo∏ecznego

Kancelaria 

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy

otrzyma∏a tytu∏ Ambasadora Polskiej

Gospodarki od Business Centre Club 

i Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

w 2013 i 2014 roku
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Kim jesteÊmy

■ Nasi Prawnicy. Trzon zespo∏u stanowià doÊwiadczeni, rekomendowani

wÊród mi´dzynarodowych Êrodowisk liderzy w bran˝y wspierani przez

m∏odych, entuzjastycznych prawników. Ca∏y zespó∏ posiada profesjonalne

doÊwiadczenie zdobywane w mi´dzynarodowych, presti˝owych kancelariach

prawnych.

■ Szerokie doÊwiadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego. Nasza

praktyka prawa farmaceutycznego jest jednà z najbardziej rozpoznawalnych

na polskim rynku. Klienci otrzymujà pomoc prawnà dostosowanà ÊciÊle do

ich potrzeb, ukierunkowanà na konkretne rozwiàzania biznesowe. 

■ Inne istotne praktyki. Jako kancelaria dysponujàca wiedzà ekspertów 

z wielu dziedzin prawa, oferujemy doradztwo w zakresie wszystkich praktyk,

które zwiàzane sà bezpoÊrednio z bran˝à farmaceutycznà: prawo w∏asnoÊci

intelektualnej i przemys∏owej, zarzàdzanie w∏asnoÊcià przemys∏owà, 

prawo konkurencji i antymonopolowe, prawo handlu i dystrybucji, prawo

autorskie, prawo ochrony danych osobowych, prawo nowych technologii 

i e-commerce.

■ Praktyka o Êwiatowym standardzie w polskich realiach cenowych. Nasza

wiedza i doÊwiadczenie sà gwarancjà efektywnoÊci dzia∏aƒ prawnych na

najwy˝szym, profesjonalnym poziomie w optymalnych ramach kosztowych.

Stosujemy stawki godzinowe oparte o realne mo˝liwoÊci polskiego rynku.

Nasze doÊwiadczenie w zakresie prawa 
farmaceutycznego

W ramach praktyki prawa farmaceutycznego doradzamy mi´dzynarodowym 

koncernom farmaceutycznym, Êredniej wielkoÊci krajowym firmom 

farmaceutycznych, producentom wyrobów medycznych oraz tzw. produktów 

z pogranicza (kosmetyków, suplementów diety, FSMP), jak równie˝ zak∏adom

ochrony zdrowia. Âwiadczymy pomoc prawnà na ka˝dym etapie rozwoju 

produktu, poczàwszy od zagadnieƒ zwiàzanych z prowadzeniem badaƒ 

klinicznych, przez reprezentacj´ w post´powaniach zwiàzanych z rejestracjà bàdê

uzyskaniem odpowiednich zezwoleƒ, wprowadzanie produktów do obrotu, ich 

dystrybucj´ oraz reklam´, jak równie˝ nadzór nad ich jakoÊcià i bezpieczeƒstwem

stosowania. 

JesteÊmy cz∏onkami stowarzyszeƒ

bran˝owych w dziedzinie prawa

w∏asnoÊci intelektualnej, 

m.in. International Trademark

Association (INTA), Pharmaceutical

Trade Marks Group (PTMG) 

oraz Union IP.
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Oferowane us∏ugi

■ doradztwo w zakresie badaƒ klinicznych, w tym opracowania projektów umów o badania kliniczne i ich

nadzorowanie, opiniowania zagadnieƒ prawnych pojawiajàcych si´ w trakcie wykonywania umów 

o badania kliniczne, negocjowania i finalizowania umów z badaczami i z oÊrodkami, zbierania 

dokumentów rejestracyjnych oÊrodków niezb´dnych do z∏o˝enia kompletnej dokumentacji do Centralnej

Ewidencji Badaƒ Klinicznych 

■ doradztwo w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej oraz odpowiednich powiadomieƒ, a tak˝e

reprezentacja w post´powaniach zwiàzanych z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych zwiàzanych 

z wprowadzeniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów granicznych

■ doradztwo w zakresie importu równoleg∏ego i docelowego

■ doradztwo w zakresie projektów kampanii reklamowych w prasie, radiu i telewizji, w tym scenariuszy

reklamy oraz materia∏ów reklamowych

■ doradztwo w zakresie reklamy zamkni´tej oraz stosowania przepisów antykorupcyjnych

■ doradztwo w zakresie sponsoringu, programów lojalnoÊciowych, rabatowych i premiowych, konkursów

i loterii, jak równie˝ dzia∏alnoÊci marketingowej w Internecie oraz w mediach spo∏ecznoÊciowych

■ doradztwo w zakresie prawnopodatkowych aspektów reklamy i dzia∏aƒ marketingowych

■ doradztwo w zakresie sporzàdzania i negocjacji kontraktów handlowych, w szczególnoÊci w zakresie

umów dystrybucyjnych z hurtowniami farmaceutycznymi i aptekami

■ doradztwo w kwestiach zwiàzanych z refundacjà produktów leczniczych, wyrobów medycznych i FSMP,

w szczególnoÊci przy sk∏adaniu wniosków o obj´cie refundacjà 

■ doradztwo w zakresie procedury zamówieƒ publicznych w przetargach na dostaw´ produktów leczniczych

i sprz´tu medycznego

■ doradztwo w zakresie nadzoru nad jakoÊcià i bezpieczeƒstwem stosowania produktów, w szczególnoÊci

w zakresie PV (pharmacovigilance) obejmujàce kompleksowe doradztwo przy tworzeniu procedur 

operacyjnych, bie˝àce wsparcie QPPV, okresowe szkolenia pracowników z procedur, przygotowanie do

audytu/inspekcji i reprezentowanie w post´powaniach zwiàzanych z PV

■ reprezentacja w post´powaniach przed organami Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, Paƒstwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Paƒstwowej Inspekcji

Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, przed

Ministrem Zdrowia, jak równie˝ przed sàdami administracyjnymi
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Wybrane projekty z zakresu prawa farmaceutycznego, 
przy których doradzali nasi prawnicy

■ Forever Living Products Poland: doradztwo w zakresie oznakowania produktów 

■ Hand-Prod: reprezentacja w sporach sàdowych z NFZ dotyczàcych zap∏aty za us∏ugi

medyczne

■ Natumin Pharma: doradztwo zwiàzane z wprowadzaniem suplementów diety na 

polski rynek

■ Natural Pharmaceuticals: doradztwo zwiàzane z kwestiami regulacyjnymi 

dotyczàcymi norweskich suplementów diety na rynku polskim

■ Novartis Animal Health: doradztwo przy sporzàdzaniu i negocjowaniu umów na 

wytwarzanie (toll manufacturing)

■ Novartis International i Novartis Polska: doradztwo przy restrukturyzacji dzia∏alnoÊci

w Polsce w zwiàzku z przystàpieniem Polski do UE, jak równie˝ w zakresie 

regulacyjnych i kontraktowych  aspektów bie˝àcej dzia∏alnoÊci

■ Novartis Pharma: doradztwo przy negocjowaniu umów na dostaw´ szczepionek 

z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia RP

■ Novartis Pharma: doradztwo w zwiàzku z post´powaniem wszcz´tym przez US SEC

■ Novartis Polska: doradztwo przy transakcji handlowej z wiodàcym polskim 

producentem leków generycznych

■ Novartis Vaccines & Diagnostics: doradztwo w post´powaniach dotyczàcych

zamówieƒ publicznych zwiàzanych z regionalnymi stacjami krwiodawstwa w Polsce

oraz bie˝àca obs∏uga

■ Pharm-Olam: doradztwo w zakresie negocjowania i sporzàdzania umów 

o przeprowadzenie badaƒ klinicznych, w tym w szczególnoÊci pomoc prawna 

dotyczàca wype∏nienia obowiàzków zwiàzanych z przej´ciem trwajàcych ju˝ badaƒ

klinicznych i w zakresie kontaktów z badaczami i oÊrodkami badawczymi

■ Reckitt Benckiser (Poland): bie˝àce doradztwo w kwestiach zwiàzanych ze

znakowaniem, marketingiem oraz dystrybucjà produktów leczniczych i wyrobów

medycznych

■ Teva Pharmaceuticals Polska: doradztwo w zakresie reklamy produktów OTC oraz

kwestii zwiàzanych z rejestracjà produktów leczniczych i sprz´tu medycznego

■ Vetoquinol Biowet: doradztwo w zakresie okreÊlenia rynku w∏aÊciwego dla produktu

leczniczego weterynaryjnego, z uwzgl´dnieniem faktu, ˝e wprowadzany produkt jest

pierwszym na rynku geograficznym produktem w okreÊlonej grupie terapeutycznej

An idependent view

PLC Which Lawyer 2012:

Poland: Life Sciences

”Piotr Kochaƒski 

is recommended.”

PLC Which Lawyer 2012:

Poland: Intellectual Property

”Piotr Kochaƒski

is recommended.”

Global Law Experts 2012, 2013,

2014:

Poland: Intellectual Property

”Piotr Kochaƒski 

is recommended.”

Legal 500 EMEA 2012:

Poland: Intellectual Property

”Kochaƒski Zi´ba Rapala & Partners

administers a portfolio of IP rights 

for Ringier Axel Springer Polska,

including industrial designs, press

titles and domain names. The team

also manages patent dispute cases.

Managing partner Piotr Kochaƒski 

is the key contact.”

Legal 500 EMEA 2013:

Poland: Intellectual Property

”Kochaƒski Zi´ba Rapala & Partners 

is currently advising Teva and 

Procter & Gamble on launching 

variors brands in the Polish market.

Other clients include Reckitt

Benckiser, Pandora Jewelry CEE, 

and Ringier Axel Springer. 

Practice head Karolina Marciniszyn 

is also recommended.”
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Wybrane projekty z zakresu fuzji i przej´ç 
w sektorze farmaceutycznym, przy których
doradzali nasi prawnicy

■ Adamed: doradztwo przy prywatyzacji ZF Polfa Pabianice

■ Adamed: doradztwo przy prywatyzacji spó∏ki Polfa Warszawa

■ Adamed: doradztwo przy transakcji nabycia spó∏ki Agropharm

■ Arseus/Fagron: doradztwo przy transakcji nabycia spó∏ek

Galfarm i Slovgal

■ Arseus/Fagron: doradztwo przy transakcji nabycia spó∏ki

Pharma Cosmetics

■ Konsorcjum banków polskich: doradztwo przy due diligence

spó∏ki US Pharmacia

■ Algisys: doradztwo na rzecz amerykaƒskiej spó∏ki 

biotechnologicznej przy nowych inwestycjach w Polsce

■ Lohmann & Rauscher: doradztwo narzecz austriackiej spó∏ki

medycznej przy nabyciu polskich spó∏ek produkujàcych 

sprz´t medyczny

Chambers Europe 2014: 

Poland: Intellectual Property

”Well-known, full-service IP practice 

supporting clients in advisory and contentious

matters. Advises clients from the retail, 

pharmaceuticals, media, FMCG and luxury

goods sectors. The team's advice is clear

and understandable, and the lawyers 

are always available. Represented 

Ringier Axel Springer Polska in a number 

of matters, including trade mark disputes 

and royalties litigation. Acted for 

pharmaceuticals company Novartis 

on numerous public procurement litigation 

cases against Roche. Piotr Kochaƒski leads 

the IP department.”

Legal 500 EMEA 2014: 

Poland: Intellectual Property

”Piotr Kochaƒski leads the team 

at Kochanski Zieba Rapala & Partners, which

continues to advise longstanding client Ringier

Axel Springer Polska, including managing its

portfolio of IP rights and preparing contracts

for e-subscriptions and the distribution 

of foreign magazines. The firm also provides

ongoing advice to Fiat Auto Poland relating

to the use of Fiat trade marks by members 

of Fiat’s distribution network.”

The Global IP Resourse
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Nasz  zespó∏

Pawe∏ Borowski
Adwokat

+48 22 326 9600

+48 882 176 656

p.borowski@kochanski.pl

Cz∏onkostwo

Okr´gowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Wykszta∏cenie

Uniwersytet Warszawski (Wydzia∏ Prawa, 2006), Studium podyplomowe „Metody Wyceny Przedsi´biorstw”

w Szkole G∏ównej Handlowej (2013).

J´zyki

polski, angielski, niemiecki.    

DoÊwiadczenie

Pawe∏ Borowski kieruje Praktykà Prawa Farmaceutycznego. Specjalizuje si´ w prawie farmaceutycznym, 

w szczególnoÊci w zakresie badaƒ klinicznych, dystrybucji i sprzeda˝y produktów leczniczych, reklamy i

promocji produktów leczniczych, post´powaƒ refundacyjnych. Reprezentuje klientów w post´powaniach

sàdowych, m.in. w procesach dotyczàcych naruszeƒ prawa konkurencji, dystrybucji, op∏at pó∏kowych,

roszczeƒ wobec NFZ.

Posiada du˝e doÊwiadczenie w procesach przed sàdami powszechnymi oraz administracyjnymi, a tak˝e

przed sàdami oraz organami Êcigania w sprawach karnych gospodarczych i karno-skarbowych. Prowadzi∏

tzw. Êledztwa wewn´trzne, w tym pod amerykaƒskà ustawà FCPA. Prowadzi∏ równie˝ procesy negocjacyjne,

w tym negocjacje transakcyjne, korporacyjne i przedprocesowe.

Przed do∏àczeniem do Kancelarii pracowa∏ m.in. w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges

oraz Lovells. By∏ tak˝e wyk∏adowcà w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w podyplomowym Studium

Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego.
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Nasz zespó∏

Krzysztof Zi´ba
Partner 

+48 22 326 9600

+48 660 765 928

k.zieba@kochanski.pl

Cz∏onkostwo

Okr´gowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja

Uniwersytet Jagielloƒski w Krakowie (Wydzia∏ Nauk Politycznych, 2006 oraz Wydzia∏ Prawa i Administracji, 2007).

J´zyki

polski, angielski.

DoÊwiadczenie

Krzysztof Zi´ba kieruje Departamentem Prawa Handlu i Dystrybucji. Specjalizuje si´ w prawie marketingu, 

prawie konkurencji oraz prawie farmaceutycznym. Posiada szerokie doÊwiadczenie w zakresie tworzenia 

i negocjowania umów handlowych, w tym w szczególnoÊci w tworzeniu systemów dystrybucyjnych. Doradza

klientom z sektora farmaceutycznego w kwestiach zwiàzanych z ocenà reklam produktów leczniczych oraz 

w zakresie zagadnieƒ zwiàzanych z ich dystrybucjà.  

Krzysztof Zi´ba reprezentuje klientów tak˝e w post´powaniach zwiàzanych z reklamà produktów leczniczych, 

w tym w szczególnoÊci przed G∏ównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz organami samoregulacyjnymi

(Sàdem Dyscyplinarnym PASMI). Wielokrotnie reprezentowa∏ klientów w sporach dotyczàcych reklam 

(w tym reklam porównawczych) przed sàdami powszechnymi oraz Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów.

Poza bran˝à farmaceutycznà doradza klientom z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG), spo˝ywczego,

chemicznego, kosmetycznego oraz motoryzacyjnego.

Krzysztof Zi´ba jest prawnikiem rekomendowanym przez Managing Intellectual Property 2014

i wyró˝niony tytu∏em ”Trademark and Copyright Star”.
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Nasza firma z uwagi na dynamiczny rozwój oraz dà˝enie do wdra˝ania

innowacyjnych rozwiàzaƒ biznesowych opartych na kompleksowej 

i profesjonalnej obs∏udze prawnej firm z ró˝nych bran˝, a tak˝e 

w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w zakresie szybkiego 

i pe∏nego wglàdu w powierzone nam sprawy, wprowadzi∏a na polski

rynek autorskie i innowacyjne rozwiàzanie technologiczne IRAAPORT®. 

System IRAAPORT® u∏atwia nie tylko zarzàdzanie kancelarià prawnà,

ale przede wszystkim dzi´ki modu∏owi RAACS® stanowi doskona∏e 

i proste w obs∏udze narz´dzie do komunikacji mi´dzy kancelarià a jej

klientami. Dzi´ki temu modu∏owi klient ma jasny i czytelny obraz

warunków i przebiegu wspó∏pracy.

RAACS® zapewnia ca∏odobowy bezpieczny dost´p do akt ka˝dej

powierzonej sprawy i pozwala na jej monitorowanie w trybie online 

o ka˝dej porze, w dowolnym miejscu na Êwiecie. Zapewnia to 

przejrzystoÊç Êwiadczonych przez nas us∏ug, a tym samym zwi´ksza

produktywnoÊç, poprawia wydajnoÊç i obni˝a koszty administracyjne.

RAACS®– innowacja w zarzàdzaniu i komunikacji 
w zakresie us∏ug prawnych

Charakterystyczne cechy RAACS®:

■ Dost´p do danych z dowolnego miejsca na Êwiecie

■ Ca∏odobowa zdalna kontrola spraw powierzonych kancelarii

■ Mo˝liwoÊç spersonalizowania systemu do indywidualnych

potrzeb klienta

■ Funkcjonalnie rozbudowany dost´p online do akt 

prowadzonych spraw

■ Automatyczne monitorowanie terminów poszczególnych

spraw

■ Prostota obs∏ugi  i bezpieczeƒstwo zawartych w nim danych

■ Intuicyjny interfejs przeglàdarki internetowej dostosowany

do urzàdzeƒ mobilnych typu BlackBerry, iPad, iPhone, itp

■ Unikalna us∏uga na polskim rynku

®



www.kochanski.pl

Kontakt:

email: biuro@kochanski.pl

tel. +48 22 326 9600

fax +48 22 326 9601

Metropolitan

Plac Pi∏sudskiego 1

00-078 Warszawa, Polska

Biuro czynne:

poniedzia∏ek-piàtek w godz. 9.00 – 20.00


