
 9.45 – 10.00   OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. JACEK PRZYGODZKI 
Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

mec. PAWEŁ CHRUPEK
radca prawny, doradca podatkowy, Dyrektor Wydziału Interwencyjno–Procesowego 

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

prof. dr hab. MARIUSZ JABŁOŃSKI
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE

 10.00 – 11.40  SESJA PIERWSZA

dr Marek Woch
Dyrektor Generalny - Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Nowe propozycje prawodawcze - franczyza

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

Granice prawotwórczej reglamentacji działalności gospodarczej w demokratycznym państwie prawnym  
– analiza z perspektywy ewolucji normatywnych zmian dotyczących „rynku aptecznego”

Wojciech Krajewski
Dyrektor Departamentu prawnego GIF

Usytuowanie prawno-organizacyjne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej  
w kontekście planowanych zmian organizacyjnych

mec. Paweł Chrupek
radca prawny, doradca podatkowy, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego – Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w prawie farmaceutycznym

dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wybrane problemy praktyki

mec. Joanna Affre

Franczyza na rynku aptecznym w systemie prawa konkurencji

dr Michał Raduła

Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji gospodarczej

Przewodnicząca obrad: dr hab. Katarzyna Szalonka, Prof. UWr.

PROGRAM KONFERENCJI

Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. 
Uwarunkowania konstytucyjno-prawne

Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr. oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców  
zapraszają na konferencję naukową pt.

Konferencja odbędzie się 20 września 2022 r.  
(Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, budynek D, sala 2D, ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław) 

oraz online – link do transmisji zamieszczony będzie wraz z instrukcją na stronie: https://prawo.uni.wroc.pl



 11.40 – 12.10  DYSKUSJA

 12.10 – 12.40  PRZERWA KAWOWA

 12.40 – 14.30  SESJA DRUGA

prof. dr hab. Paweł Borszowski
sędzia NSA

Opodatkowanie działalności aptecznej

dr Filip Gołba

Zakaz reklamy aptek ogólnodostępnych z perspektywy praw pacjenta

dr hab. Katarzyna Szalonka
Prof. UWr.

Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku aptecznym

dr Marlena Sakowska-Baryła

Prawa informacyjne konsumenta na rynku aptecznym

dr Marcin Zieliński

Dopuszczalny zakres żądania przez kontrolującego informacji, materiałów i dokumentów  
od podmiotu kontrolowanego w świetle art. 37at ust. 8 Prawa farmaceutycznego

dr Krzysztof Wygoda

„Apteka” jako administrator danych osobowych - specyfika realizacji obowiązków

dr Dariusz Wasiak

Rynek usług aptecznych a polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

 14.30 – 15.00  DYSKUSJA

 15.00 – 15.15  ZAMKNIĘCIE OBRAD

Czas wystąpień: 15-20 minut

Publikacja pokonferencyjna
Każdy zainteresowany będzie mógł przesłać opracowanie do monografii pokonferencyjnej – w terminie do 5 listopada 2022 r. Objętość tekstu – 

maksymalnie do 35 tys. znaków (wraz ze streszczeniem i wykazem bibliografii). 
Monografia będzie poddana recenzji zewnętrznej i opublikowana z datą 2022 roku.

Zgłoszenia uczestnictwa
Zgłoszenia będzie można dokonać drogą elektroniczną, przesyłając dane (imię, nazwisko oraz nazwę instytucji) na adres: 

mariusz.jablonski@uwr.edu.pl, w terminie do 18 września 2022 r. 
Uczestnikom obecnym osobiście wręczony zostanie imienny certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Rada Programowa:  
prof. dr hab. MARIUSZ JABŁOŃSKI (Przewodniczący) 

dr hab. SYLWIA-JAROSZ ŻUKOWSKA 
 dr MARLENA SAKOWSKA-BARYŁA

Komitet Organizacyjny: 
dr OLGA HAŁUB-KOWALCZYK 

dr JUSTYNA WĘGRZYN 
dr KRZYSZTOF WYGODA 
mgr MICHALINA MARCIA


