
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, 
od 1988 roku jest trwale zakorzeniona 
w życiu prawniczym w Polsce. Obecnie 
w firmie jest blisko 150 prawników 
prowadzących obsługę klientów 
w języku polskim, angielskim, francuskim, 
niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, 
czeskim, włoskim i koreańskim.

Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, 
Wrocławiu i Krakowie.

Dbamy o zachowanie najwyższych 
standardów prawniczych i biznesowych. 
Angażujemy się w budowę obywatel
skie go państwa prawa. Bierzemy udział 
w projektach non profit i działaniach 
pro bono.

Nasi prawnicy są aktywnymi członkami 
polskich i międzynarodowych organizacji 
prawniczych, dzięki czemu mają dostęp 
do światowego knowhow i rozwijają 
sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami 
i kancelariami na świecie, z czego 
korzystają później nasi klienci.

Co robimy?

Doradzamy podmiotom leczniczym oraz 
producentom i dystrybutorom wyrobów 
medycznych i produktów leczniczych, jak 
również innym przedsiębiorcom działającym 
w sektorze ochrony zdrowia, którzy w swojej 
działalności muszą uwzględniać specyfikę 
branży. 

Oferujemy pełną obsługę prawną firmom 
z sektora produktów konsumenckich 
oraz działającym w branżach szczególnie 
regulowanych, w tym farmaceutycznej, 
żywnościowej, kosmetycznej, wyrobów 
medycznych oraz chemicznej.
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W czym pomagamy?

Pomagamy w zagadnieniach regulacyjnych 
dotyczących tworzenia podmiotów leczniczych 
oraz korporacyjnych, organizacyjnych 
i rzeczowych wymogów ich funkcjonowania. 
Doradzamy, jak spełnić obowiązki dotyczące 
zatrudnienia personelu medycznego i jak 
chronić prawa pacjentów oraz ich wrażliwe 
dane medyczne, również w aspekcie 
cyberbezpieczeństwa.

Świadczymy pomoc prawną na etapie zawierania 
oraz wykonywania umów z NFZ (w tym 
w kwestiach nadwykonań), a także w zakresie 
ochrony danych osobowych (w szczególności 
danych o stanie zdrowia pacjentów).

Doradzamy w kwestiach warunków 
udzielania świadczeń zdrowotnych przy 
użyciu rozwiązań telemedycznych oraz 
prowadzenia niestandardowych terapii w ramach 
eksperymentów medycznych. ▷▷▷



Sporządzamy i negocjujemy umowy 
o prowadzenie badań klinicznych i innych 
badań medycznych (postmarketingowych) 
ze sponsorami tych badań w zakresie: procedur 
uzyskiwania świadomej zgody na udział 
w badaniu, ochrony danych osobowych, 
dokumentacji medycznej, ubezpieczenia ryzyk, 
unikania sytuacji kryzysowych oraz niezbędnych 
procedur w razie ich zaistnienia,

Doradzamy, jak zapewnić wymagany standard 
produkcyjny (dobre praktyki) przy produkcji 
leków, suplementów diety czy wyrobów 
medycznych, aby produkty te były w pełni 
zgodne z rejestracją lub notyfikacją i nie były 
narażone na usunięcie z rynku wskutek – nawet 
niewielkich – odchyleń od obowiązujących 
standardów wytwarzania,

Doradzamy w zakresie wymogów dotyczących 
informacji dla konsumentów i pacjentów 
(przy produktach leczniczych czy wyrobach 
medycznych), wskazując, jak je rozmieścić 
na opakowaniu, opakowaniu zbiorczym czy 
instrukcji, aby nie narazić się na postępowanie 
kontrolne właściwej inspekcji i konieczność 
wycofania produktu z rynku lub wprowadzenia 
zmian w oznakowaniu już wytworzonych 
produktów,

Wskazujemy granicę pomiędzy informacją 
a reklamą (w odniesieniu do produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, 
suplementów diety, żywności i kosmetyków) 
oraz pomiędzy uczciwą i nieuczciwą reklamą 
rozmaitych produktów – od haseł słownych do 
filmów reklamowych.

Nasze doradztwo obejmuje również procedury 
dopuszczania produktów do obrotu, ich 
klasyfikację, oznakowanie, prezentację i reklamę, 
jak też zagadnienia związane ze sprzedażą 
produktu, jego ochroną na rynku, zapewnieniem 
bezpieczeństwa oraz odpowiedzialnością za 
produkt.

Doradzamy, jakie licencje lub zezwolenia 
są potrzebne, by móc prowadzić działalność 
regulowaną.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w naszej 
praktyce są nowe technologie medyczne. 
Wspieramy twórców nowoczesnych produktów 
ochrony zdrowia – produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych – począwszy od prac 
badawczych aż po wprowadzenie produktu na 
rynek i jego ochronę na rynku. Tworzymy ramy 
prawne dla świadczenia usług medycznych na 
odległość. Pomagamy rozwiązywać problemy 
prawne związane z opracowywaniem, sprzedażą 
i promocją produktów żywnościowych 
zawierające nieznane dotychczas składniki.
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Spory, kontrole i transakcje

Reprezentujemy klientów w sporach są-
dowych i pozasądowych wynikłych na tle 
zastosowanych procedur medycznych oraz 
użytych wyrobów medycznych (ostatnio repre-
zentowaliśmy producenta ortopedycznych 
wyrobów medycznych w sporach z pacjen-
tami wynikłych na tle zastosowanych u nich 
procedur medycznych oraz użytych wyrobów 
medycznych).

Reprezentujemy klientów przed 
organami administracji, na etapie kontroli 
przedsiębiorców oraz w postępowaniach 

pokontrolnych, jak również w sprawach 
spornych przed sądami administracyjnymi.

Naszą specjalnością jest prowadzenie 
transakcji fuzji i przejęć w sektorze ochrony 
zdrowia. Prowadzimy poprzedzające te 
transakcje badania prawne podmiotów 
leczniczych, weryfikując m.in. zgodność 
działania z wymogami regulacyjnymi, 
przestrzeganie zasad ochrony danych 
osobowych i praw pacjentów, a także status 
realizacji kontraktów z NFZ.



Produkty ochrony zdrowia
  badania nad nowymi produktami – w ramach badań klinicznych oraz innych form 

eksperymentu medycznego,

  sposoby rekrutacji do udziału w badaniu oraz ustalania kontaktu z uczestnikami 
po zakończeniu aktywnej fazy badania,

  wprowadzanie na rynek produktów innowacyjnych, w szczególności biotechnologicznych,

  regulacyjna oraz patentowa ochrona innowacyjnych produktów.

Usługi ochrony zdrowia
  wdrażanie nowych technologii w medycynie, w tym wdrażanie systemów informatycznych 

w systemie ochrony zdrowia i analiza danych z użyciem AI,

  telemedycyna, e-zdrowie i monitoring pacjentów, w szczególności z wykorzystaniem 
aplikacji mobilnych umożliwiających kontakt pacjenta z lekarzami na odległość, 

  działalność biobanków,

  finansowanie podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz prowadzenie projektów B+R.

Nowoczesna żywność
  klasyfikacja nowatorskich produktów żywnościowych,

  skład produktu, w szczególności ocena dopuszczalności użycia składników o niejednoznacznym 
statusie prawnym, jak składniki roślinne oraz składniki pochodzenia biotechnologicznego,

  kampanie reklamowe, promocyjne i oznakowanie produktów żywnościowych – minimalizacja 
ryzyk związanych z przypisywaniem produktom niedozwolonych oświadczeń zdrowotnych, 
przestrzeganie branżowych standardów etycznych.
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Dbamy o to, by nasza pomoc miała 
jak największą wartość praktyczną. 
Przekładamy zamierzenia biznesowe 
klientów na przewodniki instruujące, jak 
spełnić właściwe wymagania prawne.

Współpracujemy z uczelniami, instytutami 
naukowymi oraz stowarzyszeniami 
branżowymi. Wspierają nas eksperci 
dysponujący szeroką wiedzą techniczną.

Dzielimy się wiedzą, organizując dyskusje 
panelowe w gronie przedstawicieli 
biznesu, nauki oraz organów nadzoru.
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WARSZAWA · KRAKÓW · POZNAŃ · WROCŁAW

DR EWA BUTKIEWICZ
radca prawny, starszy doradca

Doradza w zagadnieniach regulacyjnych 
i handlowych związanych z farmaceutykami, 
w tym lekami biologicznymi, żywnością 
i suplementami diety, wyrobami medycznymi, 
kosmetykami. Przygotowuje i opiniuje umowy 
dotyczące prowadzenia badań klinicznych, 
zajmuje się kwestiami odpowiedzialności 
za badania kliniczne. Doradza w sprawach 
dotyczących ochrony prawnej leków 
innowacyjnych. Reprezentuje klientów 
z sektora farmaceutycznego i żywnościowego 
w sporach administracyjnych i cywilnych, 
w tym w sporach patentowych. 

email: ewa.butkiewicz@wardynski.com.pl

NATALIA FALĘCKA-TYSZKA
radca prawny

Doradza podmiotom leczniczym oraz 
producentom i dystrybutorom wyrobów 
medycznych i produktów leczniczych, jak 
również innym przedsiębiorcom działającym 
w sektorze ochrony zdrowia, którzy w swojej 
działalności muszą uwzględniać specyfikę 
branży. Zajmuje się także zagadnieniami 
dotyczącymi różnych aspektów prawa 
własności intelektualnej. 

email: natalia.faleckatyszka@wardynski.com.pl

MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA
radca prawny

Zajmuje się prawem medycznym, 
farmaceutycznym i regulacjami dotyczącymi 
ochrony zdrowia, prawa żywnościowego 
oraz nowych technologii medycznych. Doradza 
w zakresie tworzenia systemów dystrybucji 
i handlu produktami leczniczymi. Doradza 
również w sprawach związanych z usługami 
zaufania, cyberbezpieczeństwem i ochroną 
danych osobowych.  

email: malgorzata.sokolowska@wardynski.com.pl


