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„Compliance w branży farmaceutycznej” 
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AGENDA SZKOLENIA 
 

9.30 – 10.00 Kawa powitalna oraz rejestracja uczestników 

10.00 – 12.00 WYKŁAD 

12.00  - 12.30 Przerwa  

12.30 – 14.30 WYKŁAD 

14.30 – Pytania uczestników oraz zakończenie szkolenia  

 
PROGRAM 

 

1. Dlaczego rynek farmaceutyczny kształtuje kulturę zgodności? - wstęp do compliance. 

2. Jakie przepisy musi znać Compliance Officer w firmie farmaceutycznej? - otoczenie 

regulacyjne branży - w tym regulacje branżowe. 

3. Jakie są obowiązki Compliance Officera w kluczowych prcesach firmy farmaceutycznej? 

- rola Compliance Officera w działaniach marketingowych i edukacyjnych. 

4. Jak utrzymać relację z lekarzem? - zasady bezpiecznej komunikacji oraz nowe formy 

dotarcia do lekarza (digital marketing isocial media) - case study na bazie rzeczywistych 

przykładów. 

5. Jak budować efektywny system compliance? -  należyta staranność na bazie norm ISO. 

6. Nadchodzące zmiany w obszarze compliance: 

•   Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – 

whistleblowing – co trzeba wiedzieć? 

• Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – ryzyka dla 

branży farmaceutycznej? 

     KOSZT UCZESTNICTWA: 

• Online – 1100zł netto 



 

PRELEGENCI 
 
Julia Besz – Associate, Kancelaria DZP  

zajmuje się doradztwem w zakresie compliance, przeciwdziałania korupcji, prawa unijnego oraz prawa 

prywatnego międzynarodowego.  

W szczególności zajmuje się przygotowywaniem rozwiązań wewnątrzorganizacyjnych z zakresu analizy i 

oceny ryzyka braku zgodności, usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością oraz tworzeniem 

mechanizmów wewnętrznych, które mają na celu optymalizację procesów biznesowych i zapobieganie 

nadużyciom gospodarczym w spółkach.   

Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów związanych z kompleksową budową systemów 

compliance i rozwiązań antykorupcyjnych wg standardów ISO 19600 i 37001. Aktywnie uczestniczy w 

audytach zgodności i dedykowanych investigations dla podmiotów wchodzących w skład 

międzynarodowych grup kapitałowych. 

Julia posiada tytuł LL.M ze specjalizacją w dziedzinie International Business Law. Zajmuje się także 

zagadnieniami związanymi z ochroną sygnalistów korporacyjnych. Doradza we wdrażaniu efektywnych 

systemów whistleblowing w przedsiębiorstwach i przygotowuje z tego zakresu rozprawę doktorską na 

Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

 

dr Anna Partyka-Opiela | Partner, Szef Zespołu DZP Compliance 

Anna jest doktorem prawa, szefem zespołu compliance kancelarii DZP. Posiada wieloletnie doświadczenie 
jako prawnik wewnętrzny, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie etyki, zapobiegania korupcji i 
compliance, brała udział w procesach integracyjnych  
i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance 
(regulacje krajowe, FCPA, Bribery Act, zamówienia publiczne).  

Anna świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, 
corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Anna 
posiada także doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, doradztwa w sprawach spornych, 
audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i 
nadużyć.  

Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów i procedur, zapobieganiem 
nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze korupcyjnym, w tym 
szczególnie w branżach regulowanych, takich jak ochrona zdrowia i rynek farmaceutyczny, branża 
energetyczna, branża budowalna, automotive oraz branża spożywcza. 

 

Jan Bednarski | Associate 

Jan zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w zakresie compliance, prawa farmaceutycznego oraz 
nowych technologii. Regularnie realizuje projekty polegające na budowaniu wewnętrznych systemów 
zarządzania zgodnością w firmach farmaceutycznych, w tym tworzeniu regulacji wewnętrznych zgodnie z 
metodyką plain language oraz Legal Design. Jan uczestniczył w kompleksowych wdrożeniach procedur 
wewnętrznych regulujących aktywności marketingowe oraz wdrożeniach zasad uczciwej polityki 
wynagrodzeń (Fair Market Value) dla HCP za świadczenie usług na rzecz firm farmaceutycznych. 



Specjalizuje się również w działalności audytowej, w szczególności w zakresie audytów śledczych oraz 
białego wywiadu. Przeprowadzał m.in. audyty firm farmaceutycznych należących do międzynarodowych 
grup kapitałowych, z powodzeniem wykrywając działalność pracowników na szkodę spółki. 

Oprócz wykształcenia prawniczego, Jan posiada również tytuł magistra informatyki oraz inżyniera 
automatyki i robotyki uzyskanych na Politechnice Wrocławskiej, w ramach których posiada 
interdyscyplinarną wiedzę zarówno z zakresu analityki danych, big data jak i cyberbezpieczeństwa, a 
także zagadnień etyki oraz odpowiedzialności cywilnej za rozwiązania opierające się na sztucznej 
inteligencji. 

 

 

 

     
 

 
Pozdrawiam 

Ewelina Potocka 

Project Manager 

tel:22 252 10 86 

kom: 660 815 478 

ewelina.potocka@edupharm.pl 
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