
 
 
 

  

Zapraszamy do udziału w konferencji, w trakcie której omówiona zostanie problematyka najistotniejszych zagadnień 
prawa antymonopolowego w tym sektorze farmaceutycznym.  

Działania podmiotów z branży farmaceutycznej mają szczególne znaczenie dla każdego obywatela. Dlatego też sektor 
ten jest przedmiotem zainteresowania organów ochrony konkurencji na całym świecie. Tak samo jest w przypadku 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej analizuje 
działania rynkowe producentów oraz dystrybutorów leków. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń i dyskusji pomiędzy przedstawicielami organu antymonopolowego, branży farmaceutycznej oraz 
prawników na temat roli prawa konkurencji w sektorze farmaceutycznym oraz największych zagrożeń dla konkurencji 
wynikających z aktywności działających w nim podmiotów.  

Udział w konferencji zapowiedzieli Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
r. pr. Paweł Chrupek – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego Biura Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców oraz przedstawiciele firm z branży farmaceutycznej.  

Program konferencji 

 

 

 
  

 

 
4 listopada (piątek) 
godz. 9:45 – 15:30 

  

Centrum Zielna 
ul. Zielna 37, Warszawa 

 

 

Udział w konferencji 
bezpłatny 

Zaproszenie 
na konferencję 

 
 

Prawo konkurencji  

w sektorze farmaceutycznym 

09:15 Rejestracja uczestników, poranna kawa 
 
09:45 Oficjalne przywitanie gości 

dr Jarosław Łukawski, Partner DZP | Tomasz Kaczyński, Partner DZP 
  

09:50 Otwarcie konferencji przez Prezesa UOKiK 
Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
 

10:20 Czy prawo konkurencji potrzebnie ingeruje w sektor farmaceutyczny (dwugłos regulacyjno-
antymonopolowy) 

▪ Zagadnienia prawa konkurencji na różnych szczeblach dystrybucji leków 
▪ Za i przeciw ingerencji prawa antymonopolowego w sektor farmaceutyczny 

 
dr Jarosław Łukawski, Partner DZP | Tomasz Kaczyński, Partner DZP 

 
10:45 Pay for delay – temat nadal aktualny 

▪ Spory patentowe w sektorze farmaceutycznym – dlaczego ugody pay for delay zagrażają 
konkurencji? 

▪ Przegląd orzecznictwa w sprawach ugód pay for delay 
 
Justyna Radziewska, Senior Associate DZP 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rejestracja do 3 listopada do godz. 15.00 na stronie organizatora. 

Udział w konferencji jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów. 

 
11:10 Klasyczne i nieoczywiste praktyki ograniczające konkurencję na rynku farmaceutycznym  

▪ Stosowanie cen rażąco wygórowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
▪ Zmowy przetargowe w sektorze farmaceutycznym 
▪ Praktyki marketingowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej 

 
Marta Balcerowska, Senior Associate DZP 

 
11:35 Przerwa kawowa 
 
11:50 Franczyza na rynku aptecznym z perspektywy różnych regulatorów – panel dyskusyjny 

▪ Franczyza na rynku aptecznym w świetle najnowszego orzecznictwa NSA oraz praktyki decyzyjnej 
GIF i Prezesa UOKiK – czy podejście do franczyzy jest spójne?  

▪ Ustawa o franczyzie – założenia do projektu ustawy, czy nowe regulacje są potrzebne? 
 
Paweł Chrupek, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego Biura Rzecznika MŚP | Marcin Piskorski, 
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET | Tomasz Kaczyński, Partner DZP | Marta 
Balcerowska, Senior Associate DZP | Paulina Kumkowska, Senior Associate DZP 

 
12:50 Wpływ Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej na dystrybucję produktów leczniczych 

▪ Omówienie najważniejszych zmian zakładanych przez nowelizację ustawy refundacyjnej, w tym: 
nowej wysokości marży hurtowej i nowych kar finansowych 

▪ Wpływ ww. regulacji na dystrybucję produktów leczniczych 
 

Patrick Wodecki, Associate DZP 
 
13:20 Lunch  

 
14:00 Wymiana informacji w łańcuchu dystrybucji produktów farmaceutycznych – panel dyskusyjny 

▪ Konieczność wymiany informacji w łańcuchu dystrybucji leków z perspektywy regulacyjnej 
▪ Wymiana informacji w łańcuchu dystrybucji leków – kiedy jest zgodna z prawem 

antymonopolowym? 
▪ Czy wymiana informacji w łańcuchu dystrybucji leków może zwiększać efektywność 

przedsiębiorców?  
 

dr Wojciech Dorabialski, Partner Positive Competition | dr Jarosław Łukawski, Partner DZP | Tomasz 
Kaczyński, Partner DZP | Natalia Komala, Associate DZP  

 
14:40 Dystrybucja produktów w sektorze farmaceutycznym w kontekście nowych regulacji dotyczących 

porozumień wertykalnych 
▪ Nowe dopuszczalne antymonopolowo rozwiązania w Rozporządzeniu Komisji dot. porozumień 

dystrybucyjnych 
▪ Ocena wymiany informacji sensytywnych w łańcuchu dystrybucji – perspektywa Komisji 

Europejskiej 
 

Jan Siesicki, Associate DZP 
 

15:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
dr Jarosław Łukawski, Partner DZP | Tomasz Kaczyński, Partner DZP 

https://www.dzp.pl/konferencje/1541-prawo-konkurencji-w-sektorze-farmaceutycznym

