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GIF nie pozostawia wątpliwo-
ści – sprzedaż medykamentów 
w lekomatach, nawet tych do-
puszczonych do obrotu poza-
aptecznego, koliduje z przepi-
sami prawa farmaceutycznego 
oraz rozporządzeniami mini-
stra zdrowia. W odpowiedzi 
udzielonej jednemu z przedsię-
biorców urzędnicy podkreślili, 
że przy sprzedaży farmaceu-
tyków kluczowa jest obecność 
człowieka. 

– Tylko on może skutecznie 
uniemożliwić sprzedaż me-
dykamentów dzieciom – tłu-
maczy DGP Paweł Trzciński, 
rzecznik prasowy Główne-
go Inspektoratu Farmaceu-
tycznego. – Osoba sprzeda-
jąca ma za zadanie również 
dbać o odpowiedni sposób 
przechowywania produktów 
oraz weryfikację ich przydat-
ności do spożycia – dodaje  
Trzciński.

Przedstawiciele branży jed-
nak nie odpuszczają. Argumen-
tują, że typowy sprzedawca ze 
stacji benzynowej czy marke-
tu w praktyce nie ma żadnej 
wiedzy na temat medykamen-
tów. Z kolei nasłonecznione 
lady sklepowe są dużo gorszym 
miejscem do przechowywania 
leków niż szczelne i chłodzo-
ne automaty vendingowe. Jed-

nak tego typu tłumaczenie nie 
przekonuje GIF. 

Dla branży to nie najlepsza 
wiadomość. Już 25  czerwca 
wchodzi w życie nowelizacja 
ustawy Prawo farmaceutycz-
ne. Zakłada ona m.in. to, że ze-
zwolenie na prowadzenie ap-

teki otrzymywać będą jedynie 
farmaceuci. Ponadto uzależ-
nia ona otwieranie nowych 
punktów farmaceutycznych 
od liczby mieszkańców i ap-
tek na danym obszarze. To 
niewątpliwie duże obostrze-
nia na rynku wartym ponad 
30 mld zł. Nic więc dziwnego, 

że przedsiębiorcy szukają no-
wych sposobów na prowadze-
nie sprzedaży leków i tym sa-
mym wykrojenie sobie kawałka 
z tego lukratywnego tortu. Re-
medium na surowe przepisy 
miały stać się właśnie automa-
ty vendingowe sprzedające leki 
bez recepty, które są dopusz-
czone w obrocie pozaaptecz-
nym. Jedna z irm zapropono-
wała nawet, aby medykamenty 
były sprzedawane bez opako-
wań w formie pojedynczych 
pigułek gotowych do natych-
miastowego spożycia z jedno-
razowych kubeczków. Maszyny 
miały stanąć w miejscach pu-
blicznych, a także drogeriach 
oraz aptekach. 

Co ciekawe, z kolei Główny 
Inspektorat Sanitarny nie widzi 
przeciwwskazań do sprzedaży 
w automatach suplementów 
diety, o ile urządzenia spełniają 
określone w przepisach wymo-
gi. I choć maszyn z tego typu 
asortymentem jest obecnie 
niewiele, to eksperci nie mają 
złudzeń, że z czasem będzie 
ich przybywać. Z badań wyni-
ka, że rynek sprzedaży suple-
mentów diety jest obecnie wart 
3,5 mld zł. Jego wartość wzrasta 
regularnie od lat.
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Firmy próbują 
obejść aptekę   
dla aptekarza
aktualności Automaty sprzedające lekarstwa bez recepty 
nie zawojują polskiego rynku. Przeciwny lekomatom jest 
bowiem Główny Inspektorat Farmaceutyczny  

Obligacje z pułapką na inwestorów

Ministerstwo Finansów chce do-
prowadzić do jak najszybszej no-
welizacji ustawy o obligacjach. 
Cel: prostsza emisja przez zakła-
dy ubezpieczeń i zakłady reaseku-
racji mało popularnych na naszym 
rynku obligacji podporządkowa-
nych. Co powinno się z kolei prze-
łożyć na szerszą ofertę dłużnych 
instrumentów inansowych na 
rynku i możliwość korzystniej-
szego zainwestowania wolnego 
kapitału przez przedsiębiorców 
niż dotychczas.

Ale uwaga! Obligacje podpo-
rządkowane to specyiczny ro-
dzaj. Wypłacane od nich odsetki 
są wyższe niż w przypadku papie-
rów tradycyjnych i o wiele wyższe 
niż w przypadku np. lokaty banko-
wej. I to sprawia, że drobni przed-
siębiorcy mogą być zainteresowa-

ni inwestowaniem w nie. Tyle że 
nie zawsze mogą być świadomi, 
że wyższe odsetki to cena za więk-
sze ryzyko: w razie niewypłacalno-
ści emitenta obligatariusz odzyska 
należne mu pieniądze w ostatniej 
kolejności. 

Eksperci uważają, że ulokowa-
nie kapitału w działalności spó- 
łek z branży deweloperskiej lub 
pożyczkowej może być niekiedy 
ryzykowne. Ale dodają, że inaczej 
jest z bankami i zakładami ubez-
pieczeń – te muszą spełniać wy-
sokie wymogi ostrożnościowe, są 
nadzorowane przez Komisję Nad-
zoru Finansowego. W efekcie po-
ważne problemy inansowe ban-
ków i ubezpieczycieli zdarzają się 
rzadko. Co do zasady więc spłaca-
ją one swoje zobowiązania. Tyle że 
zakłady ubezpieczeń dotychczas 
nie miały odpowiedniej zachęty 
do emisji obligacji podporządko-

wanych. I właśnie to ma zmienić 
nowelizacja ustawy o obligacjach. 
– Zakłada ona, że obligacje podpo-
rządkowane będą się zaliczały do 
kapitału spółki – wyjaśnia Prze-
mysław Krzemieniecki, specjali-
sta w zakresie publicznego obrotu 
instrumentami inansowymi na 
rynku kapitałowym oraz prawnik 
w kancelarii Gessel. Nowe prze-
pisy umożliwią więc zwiększenie 
wysokości posiadanych środków 
własnych, stanowiących pokrycie 
wymogów kapitałowych, i rozwój 
rynkowy ubezpieczycieli. A co za 
tym idzie – zwiększy się konku-
rencja na rynku obligacji, przez co 
chętni do zainwestowania będą 
mieli szerszą ofertę do wyboru i na 
lepszych warunkach.

Regulacje wejdą w życie w dzień 
po publikacji ustawy w Dzienniku 
Ustaw. Projekt został już przeka-
zany do Sejmu.    ©℗   PSŁ, JAS   C2–3
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Od 1 czerwca br. obowiązują nowe 
przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego, które wprowadziły 
m.in. możliwość przeprowadzenia 
postępowania mediacyjnego. Ta procedura 
ma dać obywatelom możliwość bardziej 
aktywnego udziału w kształtowaniu 
treści decyzji administracyjnych poprzez 
bezpośredni kontakt z organem administracji. Ma 
również pozwolić na większą elastyczność co do 
ewentualnych żądań jednostki dotyczących przedmiotu 
decyzji administracyjnej. Mediacja pozwoli również na 

łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów 
między stronami postępowania. Celem 
mediacji ma być wypracowanie wspólnego 
stanowiska, które następnie zostanie 
wcielone w życie w formie decyzji  
czy postanowień.
Z założenia mediacja ma być stosowana 
w każdym przypadku, o ile charakter 

sprawy na to pozwala. Możliwa jest mediacja pomiędzy 
organem prowadzącym postępowanie a stroną 
(lub stronami) albo mediacja pomiędzy stronami 
postępowania.

MW

    Wniosek o przeprowadzenie mediacji ma  
 prawo wnieść strona postępowania. 

   Strona postępowania ma prawo wskazać me-
diatora, który w dalszej części postępowania 
mediacyjnego może zostać zaakceptowany  
lub nie przez pozostałe strony, przy czym wa-
runkiem jest, aby był on bezstronny.

   Wniosek może zostać złożony po wszczęciu postę-
powania, najlepiej na samym jego początku.

Po zakończeniu  
mediacji mediator przy-
gotowuje z nich protokół, 
który niezwłocznie do-
starcza organowi prowa-
dzącemu postępowanie  
w celu włączenia go  
do akt sprawy.

Mediator prowadzi 
negocjacje z udziałem 
wszystkich stron, dążąc 
do polubownego rozwią-
zania sporu.

 Możliwość 1 

   Mediacja  
nie przyniosła 
efektów

Organ wydaje  
postanowienie  
o zakończeniu 
mediacji  
i załatwia spra-
wę w zwykły 
sposób.

 Możliwość 2 

   Porozumienie
Jeżeli w wyniku  
mediacji strony dokonają 
ustaleń dotyczących  
załatwienia sprawy  
w granicach obowiązu-
jącego prawa, to organ 
administracji publicznej 
załatwia sprawę zgodnie  
z tymi ustaleniami,  
zawartymi w protokole  
z przebiegu mediacji.

W przypadku wyrażenia zgody przez wszystkie strony mające zostać objęte mediacją 
organ postanowieniem kieruje sprawę do mediacji, przy czym:

   wskazuje mediatora wybranego przez uczestników mediacji, a jeżeli uczestnicy mediacji nie pod-
jęli decyzji w tym zakresie – wskazuje mediatora wybranego przez siebie, mającego odpowiednią 
wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju (wymóg ten 
nie obowiązuje w przypadku wyboru mediatora przez strony, gdy de facto jedynym wymogiem 
obowiązującym strony przy zgłaszaniu propozycji mediatora jest jego bezstronność),
   kierując sprawę do mediacji, zawsze odracza jej rozpatrzenie na okres dwóch miesięcy;  
na zgodny wniosek stron termin ten można wydłużyć o maksymalnie miesiąc.

   Organ przekazuje wybranemu mediatorowi adresy uczestników mediacji oraz ich pełnomoc-
ników, w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

   Mediator zapoznaje się z aktami sprawy. Może sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy, chyba 
że uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia  
o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

Organ prowadzący postępowanie zawiada-
mia strony o możliwości przeprowadzenia 
mediacji:

   może to zrobić na wniosek strony, ale także  
z urzędu, 

   zwraca się do stron o wyrażenie zgody na me-
diację oraz wybranie mediatora w terminie  
14. dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

   umieszcza w zawiadomieniu pouczenie o zasa-
dach mediacji i kosztach jej przeprowadzenia.

Przeprowadzenie mediacji jest możliwe, jeżeli:
   pozwala na to charakter sprawy,
   jest zgoda wszystkich stron objętych postę-
powaniem mediacyjnym, co wynika z zasady 
dobrowolności mediacji.

   Prowadzi mediację, dążąc do polu-
bownego rozwiązania sporu,  
w tym przez wspieranie uczestników 
mediacji w formułowaniu przez nich 
propozycji ugodowych.
   Może nim być osoba izyczna, która 
posiada pełną zdolność do czyn-
ności prawnych i korzysta z pełni 
praw publicznych, w szczególności 
chodzi tu o mediatora wpisanego 
na listę stałych mediatorów lub do 
wykazu instytucji i osób uprawnio-
nych do prowadzenia postępowania 
mediacyjnego, prowadzonych przez 
prezesa sądu okręgowego lub na 
listę prowadzoną przez organizację 
pozarządową lub uczelnię, o której 
informację przekazano prezesowi 
sądu okręgowego.
   Nie może nim być pracownik organu 
administracji publicznej, przed któ-
rym toczy się postępowanie.
   Powinien zachować bezstronność 
przy prowadzeniu mediacji – nie może 
on faworyzować jednej ze stron po-
stępowania. W przypadku obaw co do 
jego bezstronności powinien odmówić 
przeprowadzenia mediacji.
   Nie może być przesłuchany  
w charakterze świadka co do faktów, 
o których dowiedział się w związku  
z prowadzeniem mediacji.
   Ma prawo do wynagrodzenia  
i zwrotu wydatków związanych z pro-
wadzeniem mediacji, może również 
prowadzić mediacje bez wynagro-
dzenia.

   Mediacja nie jest jawna – mediator, uczestnicy mediacji 
i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiąza-
ni zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których 
dowiedzieli się w związku z jej prowadzeniem, chyba że 
uczestnicy mediacji postanowią inaczej.

   Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia 
złożone w toku mediacji nie mogą być wykorzystywane 
po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń zawartych  
w protokole z przebiegu mediacji.

   Mediacja jest dobrowolna.

   W sprawach, w których organ był stroną mediacji,  
to on pokrywa ich koszty. 

   W przypadku gdy stronami mediacji były tylko strony 
postępowania, koszty mediacji ponoszą one wspólnie  
w równych częściach, chyba że postanowią inaczej. 
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KROK 1. Wniesienie wniosku o mediację

KROK 7. Wydanie postanowienia

KROK 6.  Sporządzenie 
protokołu

KROK 5.  Przeprowa-
dzenie  
negocjacji

KROK 3. Skierowanie sprawy do mediacji

KROK 4.   Zapoznanie się mediatora ze sprawą

KROK 2. Zawiadomienie stron

I. Faza inicjująca III. Faza mediacji

II. Faza przygotowawcza

Kim jest mediator i na czym 
polega jego rola

Poufność i dobrowolność

Rozliczenie kosztów mediacji

Lucyna Staniszewska
adwokat 

FILIPIAKBABICZ Kancelaria 

Prawna

Przebieg postępowania 

Uwaga!

Uwaga!

Na etapie składania wniosku o przeprowa-
dzenie mediacji nie jest wymagane posiadanie 
zgody drugiej strony – wyrażenie zgody  
może nastąpić dopiero po zawiadomieniu 
przez organ

Koszty negocjacji zostaną określone,  
w projektowanym rozporządzeniu ministra 
spraw wewnętrznych i administracji w sprawie 
wysokości wynagrodzenia i podlegających 
zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu 
administracyjnym. Strony postępowania 
administracyjnego będą mogły więc znać koszt 
mediacji przed przystąpieniem do niej

Jak przebiega mediacja z urzędem

Ściągawka: 
Procedura mediacji 
administracyjnej  
– krok po kroku C4

Temat miesiąca: 
Beneicjenci funduszy 
unijnych, wybierając 
dostawców, powinni ściśle 
przestrzegać procedur.  
W przeciwnym razie  
mogą stracić dotację   D1–8

Zakupy w projektach 

z funduszy unijnych  
Wtorek 6 czerwca 2017 nr 108 (4507)

Realizacja projektu współinansowanego ze 
środków UE zazwyczaj oznacza dla przedsię-
biorcy duży zastrzyk inansowy i nowe moż-
liwości rozwoju. Zawarcie umowy o doinan-
sowanie to jednak dopiero początek drogi do 
pozyskania i prawidłowego rozliczenia środ-
ków. Przedsiębiorcy muszą być świadomi 
wielu obowiązków i reżimu, w jakim musi 
następować realizacja wydatków dla projek-
tu współinansowanego. 

Środki wydatkowane w ramach umów o do-
inansowanie, jako że pochodzą z budżetu UE, 
są – zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. 
o inansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1870 ze zm.) – środkami publicznymi. 
Z taką ich klasyikacją ściśle związane są za-
sady dokonywania zamówień towarów i usług 
w ramach realizacji umów o doinansowanie. 

Nowa perspektywa inansowa na lata 2014–
2020 wkracza właśnie w kulminacyjną fazę 
realizacji wydatków przez beneicjentów 
środków – przedsiębiorców. 

Wiedza na temat sposobu dokonywania za-
mówień w ramach realizowanych projektów 
jest nieodzowna dla wszystkich tych, którzy 
chcą bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać 
z doinansowania. Brak tej wiedzy to bardzo 
poważne ryzyko, że poczynione wydatki zo-
staną w części lub wręcz w całości uznane za 
niekwaliikowane i konieczny będzie zwrot 
doinansowania. Tym bardziej że procedury 
i wymogi postawione beneicjentom w per-
spektywie inansowej 2014–2020 są jeszcze 
bardziej skomplikowane niż w poprzednim 
rozdaniu. 6 kwietnia 2017 r. wszedł w życie 
zmieniony taryikator korekt inansowych za 
naruszenia w zakresie udzielania zamówień 
(rozporządzenie ministra rozwoju z 29 stycz-
nia 2016 r. w sprawie warunków obniżania 
wartości korekt inansowych oraz wydat-
ków poniesionych nieprawidłowo związa-
nych z udzielaniem zamówień; Dz.U. z 2016 r. 
poz. 200 ze zm.).

Niestety przedsiębiorcy nie są przyzwy-
czajeni, aby na co dzień organizować kon-
kurencyjne procedury zakupowe, w dodatku 
uwzględniające wiele wymagań o charakterze 
formalnoprawnym. Dlatego dziś opisujemy, 
jak beneicjent umów o doinansowanie z UE 
powinien prawidłowo przeprowadzić proce-
durę wyboru dostawców i wykonawców usług.

1. gdzie szukać zasad 
wydatkowania środków 

UE stawia beneicjentom wsparcia pewne wa-
runki, których spełnienie jest obligatoryjne. 
Nakłada na nich m.in. obowiązek realizowa-
nia projektu zgodnie z przepisami prawa kra-
jowego i prawa UE, a także zgodnie z reguła-
mi polityki UE, w tym zasadami udzielania 
zamówień publicznych. Chodzi w szczegól-
ności o zasady: przejrzystości, równego trak-
towania i niedyskryminacji, proporcjonal-
ności i wzajemnej uznawalności w ramach 
prowadzonych postępowań wyboru wyko-
nawcy. Reguły te wskazane są m.in. w unij-
nym rozporządzeniu ogólnym, a także roz-
porządzeniu EFS.

Do polskiego porządku prawnego zasady 
te przenosi ustawa wdrożeniowa (tj. ustawa 
z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji pro-
gramów w zakresie polityki spójności inan-
sowanych w perspektywie inansowej 2014–
2020; Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.). Określa 
ona zasady programów, wskazuje obowiązki 
podmiotów uczestniczących w ich realizacji 
oraz tryb współpracy między nimi. 

Na podstawie ustawy wdrożeniowej mini-
ster właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
wydał tzw. wytyczne horyzontalne (Wytycz-
ne ministra rozwoju w zakresie kwaliiko-
walności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014–2020 z 19 września  

Jak beneicjent dotacji UE 
powinien prawidłowo wybrać 
dostawców i wykonawców

TEMAT MIESIąCA

gazetaprawna.pl

Artur 
Wawryło
Centrum  
Obsługi Zamówień 
Publicznych  
Sp. z o.o. 
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W turystyce gorąco.
Przez… nową konstytucję

Ma ona stać się podstawowym aktem prawnym regulującym 
działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych 
i agentów turystycznych. Już budzi kontrowersje.
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O co toczy się gra?
O to, by klienci mogli:
 odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsię-
 biorstwa w ciągu 14 dni i bez podawania przyczyn

 rozwiązywać umowy o udział w imprezie tury- 
 stycznej, jeśli wystąpiły „nieuniknione i nadzwy- 
 czajne okoliczności”

Aby definicja niewypłacalności dla touroperatora była 
inna – nie tak rygorystyczna jak ta wynikająca z prawa 
upadłościowego. Zabiega o to Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści

By podmioty niebędące przedsiębiorcami, a zajmujące się 
nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy 
w roku) organizowaniem imprez turystycznych, objęte 
były obowiązkami organizatorów turystyki

Hotele, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, 
oferujące przy okazji dodatkowe usługi turystyczne (tzw. 
pakiety dynamiczne), powinny zapewniać klientom taką 
samą ochronę, jaką gwarantują touroperatorzy
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Sprzedaż 
leków w au-
tomatach nie 

jest możliwa. W ta-
kim wypadku braku-
je bowiem wykwa-
liikowanej osoby, 
która udzieliłaby 
pacjentowi informa-
cji o produkcie 

Paweł Trzciński
Główny Inspektorat Farmaceutyczny 
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Touroperatorzy na rozdrożu

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i po-
wiązanych usługach turystycznych implemen-
tuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 listopa-
da 2015 r. nr 2015/2302/UE o analogicznym tytule  
(Dz.Urz. UE z 2015 r. L 326, s.1). Obecnie dokument 
jest przedmiotem prac komitetu ds. europejskich 
przy Radzie Ministrów. Proces legislacyjny musi 
zakończyć się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, 
gdyż najpóźniej 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy 
powinny wejść w życie. 

problem 1. czy kupujący poza lokalem 
zrezygnuje bez podania przyczyn

W toku konsultacji projektu rozbieżności uwidocz-
niły się na polu tego, jak szeroka powinna być ochro-
na konsumentów korzystających z usług tourope-
ratorów. Z najnowszej wersji dokumentu póki co 
wypadł zapis zaproponowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki stanowiący, że podróżny po za-
warciu umowy o udział w imprezie turystycznej 
poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo w termi-
nie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn. 
Los jednak tej regulacji nie jest jeszcze ostatecznie 
przesądzony, ponieważ Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w piśmie do komitetu ds. unijnych 
apeluje o jej przywrócenie. Przypomina przy tym, 
że funkcjonowanie takiego rozwiązania dopuszcza 
dyrektywa – a jej wdrożenie zależy wyłącznie od 
państwa członkowskiego. W ocenie UOKiK należy 
to zrobić z uwagi na wzmocnienie ochrony konsu-
menta jako słabszej strony umowy. 

To, co niepokoi UOKiK, cieszy branżę. Polska Izba 
Turystyki uważa np., że prawo odstąpienia nie pa-
suje do specyiki tego rodzaju umów. [opinia] Firmy, 
jako argument przeciwko takiemu przepisowi, po-

dają chociażby fakt, że wiele wycieczek jest sprzeda-
wanych jako last minute. Wówczas, gdy klient od-
stąpiłby od umowy, touroperatorowi trudno byłoby 
znaleźć zastępstwo. 

problem 2. kiedy nadzwyczajne okoliczności 
pozwolą na odstąpienie od umowy

Spory budzi również przepis przyznający podróż-
nemu prawo do rozwiązania umowy o udział w im-
prezie turystycznej przed wyjazdem bez ponoszenia 
jakichkolwiek opłat za odstąpienie, jeśli wystąpiły 
„nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, które 
mają znaczący wpływ na realizację kontraktu”. 

UOKiK popiera taką regulację. Z kolei Polska Izba 
Ubezpieczeń krytykuje jej ogólnikowość. 

„Rozumiemy, że intencją przepisu jest ochrona 
podróżnych przed wyjazdem do miejsc, w których 
niespodziewanie pojawiły się ataki terrorystyczne, 
ale jego brzmienie daje dużą swobodę interpreta-
cyjną podróżnym. Jeżeli atak terrorystyczny miał 
miejsce w innym kurorcie niż ten, do którego miał 
za kilka tygodni udać się podróżny, to czy skorzy-
stanie z uprawnienia można uznać za uzasadnio-
ne” – czytamy w piśmie Andrzeja Maciążka, wice-
prezesa izby. 

W jego ocenie opisywane prawo może być naduży-
wane, co z kolei negatywnie odbije się na kondycji 
inansowej touroperatorów. 

problem 3. czy będzie milczące uwzględnienie 
reklamacji

Z kolei Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów 
postuluje utrzymanie obowiązującej dziś regulacji, 
która wskazuje, że jeśli przedsiębiorca turystycz-
ny nie rozpatrzy reklamacji klienta w ciągu 30 dni, 

roszczenia uznaje się za uwzględnione. W projekcie 
nowej ustawy taki przepis się nie znalazł, ponieważ 
są wątpliwości, czy nie byłoby to zbyt daleko idące 
zaostrzenie postanowień dyrektywy, która takiego 
rozwiązania nie przewiduje. 

„Jeśli w ustawie nie będzie przepisu o milczącym 
uwzględnieniu reklamacji, biura żadnych odpowiedzi 
konsumentom nie będą udzielać. Wpłynie to zna-
cząco na efektywność dochodzenia przez konsu-
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Redaktor prowadząca:

Joanna Pieńczykowska
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PROBLEM: Zakres praw przyznanych konsumentom oraz kształt systemu zabezpieczeń inansowych rynku turystycznego 
to obszary, które wywołują najwięcej sporów na gruncie projektowanej właśnie ustawy o imprezach turystycznych. Ma ona 
stać się najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych 
i agentów turystycznych. Co istotne – projektowane przepisy zmierzają w kierunku zapewnienia lepszej ochrony konsu-
mentom kosztem zwiększenia obowiązków przedsiębiorców. A to budzi olbrzymie kontrowersje. Niedawno zakończyły się 
konsultacje społeczne projektu. Pod naciskiem branży w toku prac zdecydowano się na zmianę niektórych zapisów. Póki co 
spokojnie mogą spać m.in. agenci sprzedający wycieczki poza lokalem przedsiębiorstwa – propozycje, aby klient miał prawo 
odstąpić od umowy w ciągu 14 dni – zostały usunięte. Ale UOKiK apeluje, by je przywrócić. 

Piotr Pieńkosz 

piotr.pienkosz@infor.pl

Obligacje podporządkowane zyskowi. Ale trzeba się liczyć z 

Patryk Słowik 
Jakub Styczyński 
dgp@infor.pl

Najnowszy projekt nowelizacji 
ustawy o obligacjach, który ma 
zostać uchwalony w najbliż-
szych tygodniach, przewiduje 
ułatwienia w emisji obligacji 
podporządkowanych przez za-
kłady ubezpieczeń i reaseku-
racji. Ministerstwo Finansów, 
które jest autorem projekto-
wanych przepisów, liczy, że 
przełożą się one na poszerzenie 
oferty tej formy instrumentów 
dłużnych na rynku papierów 
wartościowych.

Dlaczego sprawa ta powin-
na interesować przeciętne-
go przedsiębiorcę? Otóż nadal 
niezbyt popularne obligacje 
podporządkowane są zdaniem 
ekspertów dobrym pomysłem 
na inwestycje, gdy podmiot 
dysponuje wolnym kapita-
łem. Trzymanie go na nisko 
oprocentowanym rachun-
ku bankowym jest bowiem 
nieopłacalne. Na inwestycji 
w obligacje – jeśli jest prze-
myślana – można sporo zaro-
bić. Ale – o czym nie mówi się 

powszechnie – również dużo  
stracić.

Szczególny rodzaj

Zacznijmy od tego, czym jest 
obligacja. Artykuł 4 ustawy 
o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 238 ze zm.) stanowi, że jest 
ona papierem wartościowym 
emitowanym w serii, w któ-
rym emitent stwierdza, że 
jest dłużnikiem jej właścicie-
la, zwanego obligatariuszem, 
i zobowiązuje się wobec nie-
go do spełnienia określonego 
świadczenia. W praktyce: do 
wykupu w określonym termi-
nie papierów wraz z przysłu-
gującymi odsetkami. Obligacje 
– zgodnie z art. 2 – mogą emi-
tować m.in. osoby prawne pro-
wadzące działalność gospodar-
czą. Równie dobrze może więc 
wyemitować je duży bank, jak 
i niewielka irma deweloper-
ska lub instytucja pożyczkowa.

Szczególnym rodzajem ob-
ligacji są te nazywane pod-
porządkowanymi. – Są one 
uznawane za papiery podwyż-
szonego ryzyka. Nie są bowiem 
w żaden sposób zabezpieczone, 
a nadto w przypadku upadło-

ści lub likwidacji emitenta są 
zaspokajane po zaspokojeniu 
innych wierzycieli – ostrzega 
adwokat Anna Wołczkiewicz, 
senior associate w kancelarii 
adwokackiej Osiński i Wspólni-
cy. – Mówiąc wprost, w ramach 
postępowania upadłościowego 
obligatariusz posiadający taki 
rodzaj instrumentu najpraw-
dopodobniej nie zostanie za-

spokojony wcale, ponieważ nie 
wystarczy środków w ramach 
masy upadłości – dodaje.

Większe ryzyko...

Z czego wynika różnica w po-
ziomie ryzyka? W stosunku do 
większości obligacji zastosowa-
nie ma bowiem art. 74 ust. 2 
ustawy. Zgodnie z nim, jeżeli 
emitent jest w zwłoce z wyko-
naniem w terminie zobowią-

zań wynikających z obligacji, 
podlegają one – na żądanie 
obligatariusza – natychmia-
stowemu wykupowi w części, 
w jakiej przewidują świadcze-
nie pieniężne. Obligatariusz 
może żądać wykupu obliga-
cji również w przypadku nie-
zawinionego przez emitenta 
opóźnienia nie krótszego niż 
3 dni, chyba że warunki emisji 
wskażą krótszy okres. Ale już 
w przypadku obligacji podpo-
rządkowanych tego przepisu 
– jak stanowi art. 74 ust. 7 – nie 
stosuje się.

…wyższy zysk

Większe ryzyko przekłada się 
jednak na większy potencjalny 
zysk. – Obligacje podporządko-
wane stopniowo stają się coraz 
popularniejsze, gdyż zapewnia-
ją dużo bardziej atrakcyjne wa-
runki wykupu niż inne dłużne 
instrumenty inansowe – wy-
jaśnia Przemysław Krzemie-
niecki, prawnik w kancelarii 
prawnej GESSEL.

Niczym nadzwyczajnym nie 
jest oprocentowanie w wyso-
kości 5–8 proc. w skali roku, 
czyli przewyższające to, które 
można uzyskać w ramach ty-
powych inwestycji.

Zalecana ostrożność

Zdaniem ekspertów więc 
sprawa w teorii jest dość pro-

sta. Przedsiębiorcy dysponują-
cy wolnym kapitałem powinni 
zainteresować się obligacjami 
podporządkowanymi, z tym 
zastrzeżeniem, że szczegól-
nie istotny jest wybór od-
powiedniego emitenta. Póki 
nie popadnie on w tarapaty 
finansowe, inwestycja będzie 
jedną z najlepszych. Problem 
podstawowy – jak dokonać se-
lekcji.

– Warto przyglądać się ob-
ligacjom podporządkowanym 
emitowanym przez duże ban-
ki i firmy, bo one mogą za-
pewnić większą gwarancję 
powodzenia tego typu inwe-
stycji – sugeruje mec. Krze-
mieniecki. Wtóruje mu Anna 
Wołczkiewicz. Jej zdaniem, je-
śli mamy do wyboru obligacje 
emitowane przez małe spółki 
oraz papiery emitowane przez 
banki czy firmy inwestycyjne, 
mimo niższego oprocentowa-
nia tych drugich i tak lepiej 
właśnie na nie się zdecydo-
wać. – Dzieje się tak m.in. dla-
tego, że prawdopodobieństwo 
ogłoszenia upadłości lub cał-
kowitej niewypłacalności jest 
w przypadku tych podmiotów 
znacznie mniejsze. Potwier-
dzają to statystyki. Komisja 
Nadzoru Finansowego do-
strzega problemy finanso-
we i wdraża właściwe środki, 
w tym naprawcze, szybciej 

Ministerstwo Finansów dąży, by upowszechnić ten mało jeszcze znany w Polsce rodzaj papierów 
dłużnych. Eksperci tymczasem zalecają inwestorom daleko idącą ostrożność 

Inne proponowane zmiany: ©℗

� Przedsiębiorcy, którzy oferują tzw. pakiety 
dynamiczne, zostaną objęci takimi samymi 
obowiązkami jak organizatorzy turystycz-
ni. Chodzi o hotele, linie lotnicze, wypożyczal-
nie samochodów, które proponują klientom 
– niejako przy okazji – także inne dodatkowe 
usługi turystyczne. Teraz dostawcy takich pa-
kietów będą musieli zapewnić konsumentom 
ochronę identyczną jak przy imprezach tury-
stycznych.  
Obecnie ok. 1600 polskich irm prowadzi tego 
typu działalność – szacuje resort turystyki.

�  Podmioty niebędące przedsiębiorcami, a zaj-
mujące się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, 
częściej niż kilka razy w roku)organizowaniem 
imprez turystycznych mają zostać zaliczone do 
organizatorów turystyki i mieć takie same obo-
wiązki, m.in. opłacania składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny.

 WAŻNE  Obligacje pod-
porządkowane zapewnia-
ją dużo bardziej atrakcyjne 
warunki wykupu niż inne 
instrumenty inansowe. 
Problem w tym, że w razie 
gdy emitent stanie się nie-
wypłacalny, to obligatariusz 
nie może złożyć wniosku 
o ogłoszenie jego upadłości, 
nie ma też prawa do złożenia 
żądania przedterminowego 
wykupu obligacji.
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mentów roszczeń” – alarmuje w swoich 
uwagach Krzysztof Podgórski, prezes sto-
warzyszenia. 

Także UOKiK uważa, że utrzymanie 
przepisu szczególnego jest potrzebne, bo 
w przeciwnym razie klienci nie będą mo-
gli korzystać z prawa, jakie mają obecnie 
konsumenci innych produktów i usług.

problem 4. czy niewypłacalna firma  
poprowadzi działalność 

Dyskusje wywołują również regulacje zwią-
zane z problemami inansowymi touro-
peratorów. 

 W trakcie konsultacji Ministerstwo Spra-
wiedliwości zwróciło uwagę, że w projekcie 
ustawy brakuje odrębnej deinicji niewy-
płacalności przedsiębiorcy turystycznego. 
Resort przypomina, że w świetle dyrektywy 
pojęcie to na gruncie problematyki usług 
turystycznych jest szersze aniżeli znaczenie 
opisane w ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2171 ze zm.). „Ta odrębność pojęciowa po-
winna znaleźć odzwierciedlenie w projekto-

wanych nowych przepisach” – uważa resort. 
Jest to tym ważniejsze, że ustalenie, kiedy 
przedsiębiorca jest niewypłacalny w świetle 
ustawy o imprezach turystycznych, prze-
kłada się następnie na wystąpienie takich 
obowiązków, jak złożenie przez irmę mar-
szałkowi województwa oświadczenia o nie-
wypłacalności. To z kolei daje marszałkowi 
możliwość uruchomienia procedur gwaran-
cyjnych, którymi objęci są podróżni. – Brak 
takiego doprecyzowania może w praktyce 
prowadzić do sytuacji, że przedsiębiorcy od-
mawiać będą składania oświadczenia, że stali 
się niewypłacalni z uwagi na konsekwencje, 
jakie ma dla nich stwierdzenie niewypła-
calności na gruncie prawa upadłościowego 
– uważa ministerstwo.

Branży z kolei nie podoba się to, że nowe 
przepisy dopuszczają prowadzenie działal-
ności gospodarczej po złożeniu oświadcze-
nia o niewypłacalności w rozumieniu dy-
rektywy. Powinno to „być niedopuszczalne 
w każdym przypadku, a niewypłacalny pod-
miot powinien automatycznie ulegać wy-
kreśleniu z rejestru” – stwierdziła w swoim 
stanowisku PIU.  ©℗

liczyć z ryzykiem utraty kapitału 

GIF nie godzi się 
na lekomaty

i efektywniej niż w przy-
padku małych podmiotów 
nieprowadzących tego typu 
działalności – tłumaczy 
prawniczka.

Zakłady ubezpieczeń 
też wyemitują

Projekt nowelizacji usta-
wy o obligacjach powi-
nien wpłynąć na zwięk-
szenie emisji pośród tych 
podmiotów, które eksper-
ci uważają za pewniejsze. 
Jak bowiem wyjaśnia Mi-
nisterstwo Finansów w od-
powiedzi na nasze pytania, 
obecnie obowiązująca usta-
wa umożliwia emisję obli-
gacji podporządkowanych 
przez banki oraz firmy in-
westycyjne w celu ich za-
kwalifikowania jako skład-
ników funduszy własnych. 
W dużym uproszczeniu są 
więc one zaliczane do ka-
pitału spółki, co pozwa-
la na prostsze spełnienie 
wymogów ostrożnościo-
wych narzucanych przez 
nadzór. Takiej możliwości 
jednak nie miały dotych-
czas zakłady ubezpieczeń 
i reasekuracji. W efekcie 
czego emisja tego rodzaju 
papierów nie była dla nich 
tak opłacalna, jak mogła-
by być.

– Brak przepisów odno-
szących się do emisji obli-
gacji podporządkowanych 
przez zakłady ubezpieczeń 
w celu ich zakwaliikowania 
jako pozycji środków wła-
snych zakładów ubezpie-
czeń i zakładów reasekuracji 
powoduje nierówne trak-
towanie podmiotów rynku 
bankowego, kapitałowego 
i ubezpieczeniowego. To 
oznacza, że przepisy usta-
wy o obligacjach powinny 
zostać uzupełnione o analo-
giczne regulacje odnoszące 
się do emisji obligacji pod-
porządkowanych przez za-
kłady ubezpieczeń – wyja-
śnia nam resort. Choć przy 
tym uczciwie dodaje: Wpro-
wadzenie zmian przełoży 
się zapewne na polepsze-
nie sytuacji ubezpieczycieli, 
zwiększenie oferty na rynku 
dla poszukujących sposobu 
na inwestycję przedsiębior-
ców, lecz także przełoży się 
na większe ryzyko.

– Ryzyko ponoszone przez 
nabywcę obligacji podpo-
rządkowanych emitowa-
nych przez zakłady ubezpie-
czeń i zakwaliikowanych 
jako pozycje środków wła-
snych tych zakładów wią-
że się z możliwością odro-
czenia wykupu obligacji lub 

spłaty odsetek w przypad-
ku, gdy ten wykazuje nie-
zgodność z kapitałowym 
wymogiem wypłacalności 
(dopuszczone środki własne 
zakładu są niższe niż kapi-
tałowy wymóg wypłacal-
ności) lub wykup obligacji 
czy też spłata odsetek pro-
wadziłyby do wystąpienia 
takiej niezgodności – pod-
kreśla w swym stanowisku 
ministerstwo.

Zawieszenie wypłat na-
stąpi do czasu, gdy zakład 
przywróci zgodność z wy-
mogami wypłacalności lub 
gdy wykup obligacji lub 
spłata odsetek nie dopro-
wadziłyby do powstania 
takiej niezgodności. – Jeśli 
jednak zakład już popadnie 
w stan zagrożenia lub stanie 
się niewypłacalny, to obli-
gatariusz nie będzie mógł 
złożyć wniosku o ogłosze-
nie jego upadłości, nie bę-
dzie też uprawniony do 
złożenia żądania przedter-
minowego wykupu obligacji 
i w końcu istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że 
w ramach przeprowadzo-
nej upadłości nie zostanie 
zaspokojony nawet w części 
– zwraca uwagę mec. Anna 
Wołczkiewicz.

©℗

Jakub Styczyński 

jakub.styczynski@infor.pl 

@JakubStyczynski 

Przedsiębiorcy szukają nowych sposo-
bów sprzedaży leków, m.in. tych wy-
dawanych bez recepty. Pomysłem jest 
wykorzystanie w tym celu tzw. auto-
matów vendingowych. Niedawno jeden 
z przedsiębiorców wystąpił nawet do 
GIF o opinię w tej sprawie. Leki chciał 
oferować bez opakowań na terenie ap-
tek, drogerii oraz w innych miejscach 
publicznych. 

Odpowiedź GIF jednak srodze go roz-
czarowała. „Prowadzenie obrotu pro-
duktami leczniczymi za pomocą takich 
automatów nie jest możliwe, gdyż brak 
jest osoby, wydającej produkt leczni-
czy, legitymującej się odpowiednimi 
kwaliikacjami, która udzieli pacjento-
wi odpowiedniej informacji – napisał 
w odpowiedzi przedstawiciel departa-
mentu prawnego Głównego Inspekto-
ratu Farmaceutycznego. 

Udało nam się odnaleźć irmę, która 
wysłała zapytanie. Okazuje się, że po-
mysł nie jest całkiem nowy: spółka ma 
bowiem już sieć lekomatów za oceanem. 
– Chcemy, żeby ludzie mieli dostęp do 
szybkiego zakupu, np. leku przeciwbó-
lowego bez stania w kolejce, dodatko-
wo o każdej porze dnia i nocy. Nasze 
maszyny, tzw. dr Poket Health Pointy, 
z powodzeniem funkcjonują już w USA 
i Brazylii – wyjaśnia nam Sebastian Mul, 
przedstawiciel irmy dr Poket. 

(Nie)wielka rola sprzedawcy

Dlaczego więc GIF nie chce się zgodzić? 
– Mamy świadomość, że technologia bę-
dzie dążyć do tego, by automaty mogły 
wydawać leki bez recepty. Jednak w obec-
nym kształcie nie zapewniają one pa-
cjentom odpowiedniego bezpieczeństwa 
– stwierdza Paweł Trzciński, rzecznik 
prasowy Głównego Inspektoratu Far-
maceutycznego. 

GIF przypomina, że zgodnie z art. 96 
ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. 
– Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2142 ze zm.) produkty 
lecznicze, środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego i wy-
roby medyczne są wydawane z apte-
ki ogólnodostępnej przez farmaceutę 
lub technika farmaceutycznego w ra-
mach jego uprawnień zawodowych na 
podstawie recepty lub bez recepty. 

Podobny wymóg wynika z par. 2 
ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia 
z 18 października 2002 r. w sprawie wy-
dawania z apteki produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 493), „Osoba wydająca produkt lecz-
niczy lub wyrób medyczny, udziela, w ra-
zie potrzeby, osobie odbierającej produkt 
leczniczy lub wyrób medyczny informa-
cji, co do sposobu jego stosowania i prze-
chowywania oraz innych dotyczących 
działania farmakologicznego i ewen-
tualnych interakcji, w które może on 
wchodzić” – czytamy w odpowiedzi GIF. 

– Powyższe wymogi może spełnić 
tylko człowiek. Czynnik ludzki jest bar-

dzo ważny, aby leków nie mogło kupić 
dziecko, a sprzedawca mógł zweryiko-
wać przydatność do spożycia wyrobu 
medycznego. W przypadku lekomatów 
absolutnie brakuje tego rodzaju kon-
troli – podsumowuje Paweł Trzciński. 

Przedstawiciele branży odpierają te 
zarzuty. – Lekomat potrai poinformo-
wać klienta o ewentualnych kolizjach 
z innymi lekami, jakie przyjmuje. To 
znacznie więcej niż potraiłby zrobić 
typowy sprzedawca na stacji benzyno-
wej czy markecie. Tam czynnik ludzki 
jest głównie teoretyczny – stwierdza 
Sebastian Mul. 

Wtóruje mu adwokat Juliusz Krzy-
żanowski, współzarządzający prakty-
ką farmaceutyczną w kancelarii WKB 
Wierciński Kwieciński Baehr. – Nie ule-
ga wątpliwości, że wiedza sprzedawców 
w sklepach ogólnodostępnych czy sta-
cjach benzynowych na temat zastoso-
wania sprzedawanych tam leków nie jest 
rozległa. Z tego względu ryzyko dla zdro-
wia pacjentów wynikające z możliwości 
nabycia leków w automacie nie byłoby 
dużo większe niż w przypadku sklepów 
i stacji – uważa mec. Krzyżanowski.

Sprzedaż bez opakowania

Co więcej, przedsiębiorcy byli również 
zainteresowani sprzedażą pojedynczych 
kapsułek bez opakowań. W przypadku 
irmy dr Poket pigułki traiałyby do jed-
norazowych kubeczków i byłyby gotowe 
do natychmiastowego spożycia. Tego ro-
dzaju pomysły są, zdaniem GIF, nie do za-
akceptowania – nie można dzielić opako-
wań produktów. W związku z tym irma 
zrezygnowała z tego pomysłu.

Dlaczego nie można sprzedawać pi-
gułek pojedynczo? Otóż zgodnie z usta-
wową deinicją lekiem gotowym jest 
produkt leczniczy wprowadzony do 
obrotu pod określoną nazwą i w okre-
ślonym opakowaniu (art. 2 pkt 11 pra-
wa farmaceutycznego). Opakowanie 
ma zaś zapewniać pacjentowi właściwą 
ochronę przed działaniem czynników 
zewnętrznych, a także stały dostęp do 
podstawowych informacji o nabytym 
produkcie, np. nazwy, składu, terminu 
ważności czy też numeru serii.

– Opakowanie stanowi zatem ele-
ment bezpieczeństwa stosowania 
i przechowywania leku oraz jest nie-
zbędne przy jego wydawaniu – wyja-
śnia Paweł Trzciński. Przypomina, że 
w przypadku gdy opakowanie zawiera 
błędne informacje, GIF wycofuje z ryn-
ku cały produkt, nawet jeśli sama sub-
stancja ma prawidłowe działanie. 

Ponadto mec. Krzyżanowski zauwa-
ża, że sprzedaż pojedynczych pigułek 
mogłaby zostać uznana za niedopusz-
czalną, ponieważ co do zasady gotowe 
leki powinny być oferowane w orygi-
nalnych opakowaniach zatwierdzonych 
w ramach procedury dopuszczenia 
do obrotu. Dodatkowo istnieje ryzyko 
uznania takiego działania za przepa-
kowywanie leków, które zawarte zosta-
ło w deinicji wytwarzania produktu 
leczniczego. A to wymaga posiadania 
odrębnego zezwolenia. ©℗

Przedsiębiorcy chcą sprzedawać lekarstwa bez recepty 
w automatach vendingowych. Główny inspektor farmaceutyczny 
stwierdza wprost: to niezgodne z prawem

B
ardzo dobrze, że rząd odstąpił od zapisu, zgodnie z którym podróżny, który zawarł 
umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, mógłby w terminie 14 dni odstąpić od niej 
bez podawania przyczyny. Regulacja ta bowiem ten nie przystawała do sprzedaży 

imprez turystycznych ze względu na ich specyikę. Cieszymy się również, że uwzględniono 
naszą uwagę dotyczącą określania terminu rozpoczęcia imprezy i jej zakończenia. 
Podkreślaliśmy, że ustawa powinna podchodzić do tej sprawy w sposób elastyczny, tak jak 
dyrektywa. Często bowiem w momencie zawierania umowy precyzyjny termin wylotu jest 
niemożliwy do określenia. 
Nie zmienia to faktu, że naszym zdaniem projekt ustawy wymaga zasadniczej poprawy.
Rewizji wymaga chociażby system zabezpieczeń inansowych dla klientów biur podróży, 
który co prawa obecnie zabezpiecza turystów, ale jest niespójny i wadliwie skonstruowa-
ny z punktu widzenia przedsiębiorców. Wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwaran-
cyjnego nie może być łatką dla dotychczasowych nieefektywnych rozwiązań. Powinno być 
reformą całego systemu – od podstaw – i prowadzić również do obniżenia kosztów tych 
zabezpieczeń dla przedsiębiorców. Fundusz powinien, w ramach długofalowej strategii, 
przejąć z czasem całkowicie wszystkie zadania związane z zabezpieczeniem klientów na 
wypadek niewypłacalności i eliminowaniem ich skutków dla klientów. Zabrakło spójnej 
i przyszłościowej wizji tych rozwiązań, a proponowane obecnie rozwiązania są – w naszej 
optyce – drogą na skróty. ©℗ 

PAWEŁ NIEWIADOMSKI

prezes Polskiej Izby Turystyki

opinia eksperta
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Maszyny z lekami nie dla aptek

Prawo nie dopuszcza, by lekomaty mogły znajdować się nawet w aptece. Zgodnie 
bowiem z art. 90 prawa farmaceutycznego przy wykonywaniu w aptece czynności 
fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutycz-
ni w granicach ich uprawnień zawodowych. Z kolei zasady wydawania farma-
ceutyków zostały określone rozporządzeniem w sprawie wydawania z apteki 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ustawienie lekomatów w ap-
tekach byłoby także niezgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie 
kwaliikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaap-
tecznego. Ponadto kolidowałoby z wymogami stawianym aptekom. ©℗ 
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Od 1 czerwca br. obowiązują nowe 
przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego, które wprowadziły 
m.in. możliwość przeprowadzenia 
postępowania mediacyjnego. Ta procedura 
ma dać obywatelom możliwość bardziej 
aktywnego udziału w kształtowaniu 
treści decyzji administracyjnych poprzez 
bezpośredni kontakt z organem administracji. Ma 
również pozwolić na większą elastyczność co do 
ewentualnych żądań jednostki dotyczących przedmiotu 
decyzji administracyjnej. Mediacja pozwoli również na 

łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów 
między stronami postępowania. Celem 
mediacji ma być wypracowanie wspólnego 
stanowiska, które następnie zostanie 
wcielone w życie w formie decyzji  
czy postanowień.
Z założenia mediacja ma być stosowana 
w każdym przypadku, o ile charakter 

sprawy na to pozwala. Możliwa jest mediacja pomiędzy 
organem prowadzącym postępowanie a stroną 
(lub stronami) albo mediacja pomiędzy stronami 
postępowania.

MW

    Wniosek o przeprowadzenie mediacji ma  
 prawo wnieść strona postępowania. 

   Strona postępowania ma prawo wskazać me-
diatora, który w dalszej części postępowania 
mediacyjnego może zostać zaakceptowany  
lub nie przez pozostałe strony, przy czym wa-
runkiem jest, aby był on bezstronny.

   Wniosek może zostać złożony po wszczęciu postę-
powania, najlepiej na samym jego początku.

Po zakończeniu  
mediacji mediator przy-
gotowuje z nich protokół, 
który niezwłocznie do-
starcza organowi prowa-
dzącemu postępowanie  
w celu włączenia go  
do akt sprawy.

Mediator prowadzi 
negocjacje z udziałem 
wszystkich stron, dążąc 
do polubownego rozwią-
zania sporu.

 Możliwość 1 

   Mediacja  
nie przyniosła 
efektów

Organ wydaje  
postanowienie  
o zakończeniu 
mediacji  
i załatwia spra-
wę w zwykły 
sposób.

 Możliwość 2 

   Porozumienie
Jeżeli w wyniku  
mediacji strony dokonają 
ustaleń dotyczących  
załatwienia sprawy  
w granicach obowiązu-
jącego prawa, to organ 
administracji publicznej 
załatwia sprawę zgodnie  
z tymi ustaleniami,  
zawartymi w protokole  
z przebiegu mediacji.

W przypadku wyrażenia zgody przez wszystkie strony mające zostać objęte mediacją 
organ postanowieniem kieruje sprawę do mediacji, przy czym:

   wskazuje mediatora wybranego przez uczestników mediacji, a jeżeli uczestnicy mediacji nie pod-
jęli decyzji w tym zakresie – wskazuje mediatora wybranego przez siebie, mającego odpowiednią 
wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju (wymóg ten 
nie obowiązuje w przypadku wyboru mediatora przez strony, gdy de facto jedynym wymogiem 
obowiązującym strony przy zgłaszaniu propozycji mediatora jest jego bezstronność),
   kierując sprawę do mediacji, zawsze odracza jej rozpatrzenie na okres dwóch miesięcy;  
na zgodny wniosek stron termin ten można wydłużyć o maksymalnie miesiąc.

   Organ przekazuje wybranemu mediatorowi adresy uczestników mediacji oraz ich pełnomoc-
ników, w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

   Mediator zapoznaje się z aktami sprawy. Może sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy, chyba 
że uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia  
o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

Organ prowadzący postępowanie zawiada-
mia strony o możliwości przeprowadzenia 
mediacji:

   może to zrobić na wniosek strony, ale także  
z urzędu, 

   zwraca się do stron o wyrażenie zgody na me-
diację oraz wybranie mediatora w terminie  
14. dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

   umieszcza w zawiadomieniu pouczenie o zasa-
dach mediacji i kosztach jej przeprowadzenia.

Przeprowadzenie mediacji jest możliwe, jeżeli:
   pozwala na to charakter sprawy,
   jest zgoda wszystkich stron objętych postę-
powaniem mediacyjnym, co wynika z zasady 
dobrowolności mediacji.

   Prowadzi mediację, dążąc do polu-
bownego rozwiązania sporu,  
w tym przez wspieranie uczestników 
mediacji w formułowaniu przez nich 
propozycji ugodowych.
   Może nim być osoba izyczna, która 
posiada pełną zdolność do czyn-
ności prawnych i korzysta z pełni 
praw publicznych, w szczególności 
chodzi tu o mediatora wpisanego 
na listę stałych mediatorów lub do 
wykazu instytucji i osób uprawnio-
nych do prowadzenia postępowania 
mediacyjnego, prowadzonych przez 
prezesa sądu okręgowego lub na 
listę prowadzoną przez organizację 
pozarządową lub uczelnię, o której 
informację przekazano prezesowi 
sądu okręgowego.
   Nie może nim być pracownik organu 
administracji publicznej, przed któ-
rym toczy się postępowanie.
   Powinien zachować bezstronność 
przy prowadzeniu mediacji – nie może 
on faworyzować jednej ze stron po-
stępowania. W przypadku obaw co do 
jego bezstronności powinien odmówić 
przeprowadzenia mediacji.
   Nie może być przesłuchany  
w charakterze świadka co do faktów, 
o których dowiedział się w związku  
z prowadzeniem mediacji.
   Ma prawo do wynagrodzenia  
i zwrotu wydatków związanych z pro-
wadzeniem mediacji, może również 
prowadzić mediacje bez wynagro-
dzenia.

   Mediacja nie jest jawna – mediator, uczestnicy mediacji 
i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiąza-
ni zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których 
dowiedzieli się w związku z jej prowadzeniem, chyba że 
uczestnicy mediacji postanowią inaczej.

   Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia 
złożone w toku mediacji nie mogą być wykorzystywane 
po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń zawartych  
w protokole z przebiegu mediacji.

   Mediacja jest dobrowolna.

   W sprawach, w których organ był stroną mediacji,  
to on pokrywa ich koszty. 

   W przypadku gdy stronami mediacji były tylko strony 
postępowania, koszty mediacji ponoszą one wspólnie  
w równych częściach, chyba że postanowią inaczej. 
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KROK 1. Wniesienie wniosku o mediację

KROK 7. Wydanie postanowienia

KROK 6.  Sporządzenie 
protokołu

KROK 5.  Przeprowa-
dzenie  
negocjacji

KROK 3. Skierowanie sprawy do mediacji

KROK 4.   Zapoznanie się mediatora ze sprawą

KROK 2. Zawiadomienie stron

I. Faza inicjująca III. Faza mediacji

II. Faza przygotowawcza

Kim jest mediator i na czym 
polega jego rola

Poufność i dobrowolność

Rozliczenie kosztów mediacji

Lucyna Staniszewska
adwokat 

FILIPIAKBABICZ Kancelaria 

Prawna

Przebieg postępowania 

Uwaga!

Uwaga!

Na etapie składania wniosku o przeprowa-
dzenie mediacji nie jest wymagane posiadanie 
zgody drugiej strony – wyrażenie zgody  
może nastąpić dopiero po zawiadomieniu 
przez organ

Koszty negocjacji zostaną określone,  
w projektowanym rozporządzeniu ministra 
spraw wewnętrznych i administracji w sprawie 
wysokości wynagrodzenia i podlegających 
zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu 
administracyjnym. Strony postępowania 
administracyjnego będą mogły więc znać koszt 
mediacji przed przystąpieniem do niej

Jak przebiega mediacja z urzędem

Wygenerowano dnia 2017-06-13 dla loginu: niezalogowanyavrmnybtbjnal

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

