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Sektor opieki zdrowotnej jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi 

przemysłu i kluczowym rynkiem innowacji, jednak podlega on również ścisłej 

rządowej kontroli i interwencji regulacyjnej. 

 

Firmy działające w tej branży odniosą sukces tylko wtedy, gdy będą potrafiły 

wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, zarówno pod względem 

strategicznym, jak i operacyjnym, po to aby chronić swój potencjał. 

 
Oferujemy zintegrowane doradztwo dla przedsiębiorców z sektora produktów konsumenckich oraz 
dla tych działających w branżach podlegających specyficznym regulacjom takim jak: farmaceutyczna, 
wyrobów medycznych, żywnościowa, kosmetyczna oraz chemiczna. Nasi eksperci doradzają 
na wszystkich etapach prowadzenia działalności, od wejścia na rynek (m.in. dopuszczenie produktu 
do obrotu, badania kliniczne, klasyfikacja, oznakowanie), przez zagadnienia związane z działaniami 
sprzedażowymi, reklamą, ochroną produktu na rynku, zapewnieniem bezpieczeństwa i 
odpowiedzialnością za produkt, po transakcje i reprezentowanie w postępowaniach przed instytucjami 
nadzorującymi rynek, a także w sporach sądowych. 
 
Oferowane przez nas usługi obejmują następujące obszary: 
 Rejestracja i dopuszczenie do obrotu 

 Badania i rozwój (w tym badania kliniczne) 

 Bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność 

za produkt 

 Dystrybucja, logistyka i reklama  

 Własność intelektualna ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów e-commerce 

oraz digitalizacji 

 Reprezentacja przed organami administracji 

publicznej oraz w innych postępowaniach 

spornych i niespornych 

 Ochrona konkurencji i ochrona danych 

osobowych 

 Transakcje M&A, w tym z udziałem funduszy 

private equity 

 

  

/ Life sciences 

/ Produkty lecznicze, wyroby medyczne, 
żywność FMCG 
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 Zgodnie z maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” tworzymy przemyślane rozwiązania od samego 

początku i dbamy o wymiar praktyczny, dzięki czemu nasi klienci nie tracą czasu, ani środków 

na rozwiązywanie problemów na późniejszym etapie, 

 Pomagamy klientom określić i wypełniać obowiązki regulacyjne właściwe dla ich sektora, 

 Łączymy biznes i prawo – w jasny i przejrzysty sposób wskazujemy, jak spełniać wymagania prawne 

w zgodzie z celami biznesowymi, 

 W sprawach wymagających szerokiej perspektywy, tworzymy zespoły interdyscyplinarne złożone 

z prawników doradzających w różnych dziedzinach prawa, 

 Przeprowadzamy praktyczne szkolenia dostosowane do potrzeb klienta i jego branży w zakresie 

compliance oraz przygotowujemy na niezapowiedziane kontrole (tzw. dawn raid), a także tworzymy 

niezbędne procedury wewnętrzne. 
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Anna Mirek specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz doradztwie 
na rzecz podmiotów z branży life science i ochrony zdrowia. Współpracowała 
zarówno z międzynarodowymi kancelariami prawnymi, jak również kierowała 
wewnętrznymi działami prawnymi. 
 
Doradza szerokiemu spektrum firm – od globalnych koncernów po prywatnych 
inwestorów i startupy. Brała udział w wielu projektach transgranicznej obsługi 
prawnej dla branży FMCG (w tym także dotyczących produktów leczniczych,  
wyrobów medycznych oraz żywnościowych), które wymagały holistycznego 
ujęcia zagadnień regulacyjnych oraz kwestii IP. Anna posiada także bogate 
doświadczenie w zakresie licencjonowania praw własności intelektualnej 
i ich ochrony, a także zagadnień compliance. 
 
Trener jednostek notyfikowanych i były arbiter sądu dyscyplinarnego 
Izby Polmed. 


