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obowiązek powiadomienia wif

Farmaceuta likwidujący aptekę przede 
wszystkim jest zobowiązany poinfor-
mować pisemnie o swoim zamiarze 
wojewódzkiego inspektora farmaceu-
tycznego (WIF) właściwego dla miejsca 
prowadzenia działalności. W piśmie na-
leży wskazać przewidywaną datę za-
mknięcia placówki. Gdy podmiot upraw-
niony do prowadzenia apteki rezygnuje 
z prowadzonej działalności albo gdy zli-
kwidowana zostaje osoba prawna, na 
rzecz której zgodę wydano, zezwolenie 
na prowadzenie placówki wygasa z mocy 
prawa. Farmaceuta nie jest zatem zobo-
wiązany do złożenia dodatkowego wnio-
sku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwo-
lenia, gdyż to straci moc na podstawie 
decyzji WIF, która zostanie wydana po 
otrzymaniu oświadczenia o zamiarze 
zamknięcia apteki i po przeprowadze-
niu postępowań kontrolnych i admini-
stracyjnych. [ramka]

kontrola zezwolenia

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. 
– Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) w likwidowa-
nej placówce WIF musi przeprowadzić 
postępowania kontrolne i administra-
cyjne. Jeżeli okaże się, że są nieprawi-
dłowości, wówczas WIF zamiast podjąć 
decyzję o wygaśnięciu zezwolenia, może 
zdecydować o jego cofnięciu. Jest to o tyle 
istotne, że decyzja o cofnięciu zezwolenia 
niesie poważne konsekwencje dla apte-
karza. Gdyby chciał on ponownie starać 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadze-
nie apteki, może to zrobić nie wcześniej 
niż po upływie 3 lat od wydania decyzji 
o cofnięciu zezwolenia. 

poinformowanie sanepidu

Farmaceuta zobligowany jest do poin-
formowania o likwidacji apteki także 
państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego. Informacja o tym musi też 
– najpóźniej w ciągu 14 dni od zamknię-
cia placówki – trafić do wydziału zdro-
wia w starostwie powiatowym właści-
wym dla miejsca prowadzenia placówki.
. 
ewidencja i skarbówka

Nie można zapomnieć o poinformowa-
niu o likwidacji organu prowadzące-
go ewidencję działalności gospodarczej 

oraz Urzędu Skarbowego. Ten ostatni, 
wraz z tą informacją, powinien otrzy-
mać oświadczenie o stanie majątku oraz 
spis towarów. Na podstawie przedłożo-
nych danych urząd stwierdzi, czy właści-
ciel placówki zobligowany będzie do sko-
rygowania odprowadzonych podatków. 

zamknięcie działalności

Uczynienie zadość obowiązkom infor-
macyjnym nie oznacza, że apteka au-
tomatycznie przestanie istnieć. Pro-
wadzący ją musi bowiem zamknąć 
działalność gospodarczą. Procedury li-
kwidacyjne uzależnione będą od formy 
prowadzenia działalności.

uregulowanie umów 

Konieczne jest też uregulowanie umów 
zawartych w związku z prowadzoną 
działalnością, zwłaszcza z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (NFZ). Umowa ta 
wygaśnie z dniem stwierdzenia wyga-
śnięcia bądź cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie apteki. Na farmaceucie cią-
ży jednak obowiązek zgłoszenia NFZ za-
kończenia działalności placówki, a także 
przedłożenia kopii decyzji WIF w przed-
miocie wygaśnięcia lub cofnięcia pozwo-
lenia na prowadzenie apteki. 

obowiązki archiwizacyjne

Apteka zobowiązana jest do przechowy-
wania recept na refundowane leki, środ-
ki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyroby medyczne 
przez okres pięciu lat od zakończenia 
roku kalendarzowego, w którym nastą-
piła refundacja. Likwidujący jest zatem 
zobowiązany poinformować NFZ o miej-
scu przechowywania recept – w ciągu 
siedmiu dni od wygaśnięcia umowy.

sprawy pracownicze

Likwidacja apteki jest również przesłan-
ką wypowiedzenia umów o pracę zawar-
tych z pracownikami placówki. Okres 
wypowiedzenia zależny będzie od długo-
ści zatrudnienia. Nie można zapomnieć 
o konieczności wyrejestrowania pra-
cowników z ubezpieczenia społeczne-
go, przy czym po wypowiedzeniu umo-
wy zatrudnionym pracodawca w ciągu 
7 dni musi o tym powiadomić ZUS. Po-
nadto likwidujący placówkę powinien 
wyrejestrować ewidencję pracowników.

umowy najmu

Trzeba też pamiętać o uregulowaniu 
umów najmu lokalu, które z reguły prze-
widują co najmniej miesięczny okres wy-
powiedzenia. Farmaceuta zobligowany 
jest też do rozwiązania umów wiążących 
go z kontrahentami dostarczającymi mu 
leki, środki spożywcze specjalnego prze-
znaczenia, wyroby medyczne czy inne 
produkty oferowane w aptece.

postępowanie z zapasem 

Praktycznie nie zdarza się, aby w chwili 
likwidowania apteki farmaceuta sprze-
dał cały asortyment. Pojawia się zatem 
pytanie, co zrobić z lekami, które zosta-
ną na stanie. Przepisy prawa farmaceu-
tycznego wykluczają możliwość ich od-
sprzedaży. Najprostszym rozwiązaniem 
jest zwrot zapasów po cenie pierwotnej 
do hurtowni, w której zostały one na-
byte. Aby jednak mogły zostać zwróco-
ne i ponownie wprowadzone na rynek 
– muszą spełnić kilka warunków. Przede 
wszystkim, w chwili oddania muszą mieć 
wystarczająco długą datę ważności, ich 
opakowanie musi być w stanie niena-
ruszonym, a ponadto przechowywane 
być muszą w odpowiednich warunkach. 
Hurtownia ma prawo odmówić przyjęcia 
zwrotu leków, może też potrącić wyso-
kie opłaty manipulacyjne. Wiele zależy 
od warunków umowy zawartej między 

farmaceutą kontrahentem. Zwracając za-
kup do hurtowni nie wolno zapomnieć, 
że transakcja ta nie jest umową sprzeda-
ży, a tym samym wpływa na rozliczenia 
podmiotu z urzędem skarbowym. 

utylizacja leków

Problematyczne jest postępowanie z le-
kami napoczętymi, z krótką ważnością 
czy też przeterminowanymi. Muszą one 
zostać zutylizowane na koszt apteki, co 
oczywiście naraża ją na dodatkowe stra-
ty. Podobnej procedurze podlegają prze-
terminowane leki psychotropowe. Za-
nim jednak zostaną unieszkodliwione, 
farmaceuta zobowiązany jest do prze-
chowywania ich w magazynie w szczel-
nie zamkniętym pojemniku z banderolą 
„do unieszkodliwienia”, który oplombo-
wany zostanie przez wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego(WIS). Zarówno z za-
bezpieczenia leków, jak i z ich późniejszej 
utylizacji przez wykwalifikowaną firmę 
sporządza się protokoły. Farmaceuta zo-
bowiązany jest przedłożyć WIS protokół 
z unieszkodliwienia leków. 

Przy czym przepisy dotyczące obowiąz-
kowej utylizacji leków mogą ulec zmianie. 
W związku z bezsensownym marnowa-
niem leków do sejmowej komisji ds. pety-
cji został bowiem zgłoszony wniosek do-
tyczący usunięcia zapisu o konieczności 
niszczenia zapasów w trakcie likwidacji 
apteki.  ©℗

Każdego roku zamykanych jest co najmniej kilkaset aptek. Rekordowy był rok 2013 r., kiedy to działalność zakończyło ponad 
1000 placówek. Zamknięcie apteki wiąże się nie tylko z obowiązkiem wyrejestrowania działalności. Przedsiębiorca musi także 
poinformować odpowiednie organy, rozwiązać problem zapasu leków czy też uregulować stosunki łączące go z NFZ, kontrahen-
tami i zatrudnionymi pracownikami. Przedstawiamy najważniejsze kroki, jakie trzeba podjąć.

Szymon Rajski

radca prawny, 

FILIPIAKBABICZ 
Kancelaria Prawna

Pisaliśmy o tym...

n  „Apteka dla aptekarza. Firmom 
nie brakuje pomysłów, by 
ominąć rządowe ograniczenia” 
w Tygodniku Gazeta Prawna 
z 16 czerwca 2017 r. (DGP nr 115)

n  „Apteka dla aptekarza z luką, 
ale dla małych” w Tygodniku 
Firma i Prawo z 27 czerwca 
2017 r. (DGP nr 122)

Firma windykacyjna pozwała mnie do sądu za kredyt z 2011 r., którego udzielił mi bank. 
Ten prowadził czynności na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, a egzekucja była 
umorzona w lipcu 2014 r. Podczas rozprawy, która odbędzie się niebawem, chcę podnieść 
zarzut przedawnienia (3 lata). Kredyt był wymagalny w maju 2012 r., więc już minął ten 
okres. Czy mam rację? Skoro jest przedawnienie, to dług powinien wygasnąć. 

K
westię przedawnienia regulują 
przepisy kodeksu cywilnego (dalej: 
k.c.). Z art. 117 k.c. wynika, że 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzia-
nych w ustawie roszczenia majątkowe 
ulegają przedawnieniu. Po upływie 
terminu przedawnienia ten, przeciwko 
komu przysługuje roszczenie, może 
uchylić się od jego zaspokojenia, chyba 
że zrzeka się korzystania z zarzutu 
przedawnienia. Z kolei zgodnie z art. 118 
k.c., jeżeli przepis szczególny nie 
stanowi inaczej, termin przedawnienia 
wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świad-
czenia okresowe oraz związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – 3 lata.

Nie można jednak utożsamiać 
przedawnienia z wygaśnięciem zobo-
wiązania cywilnoprawnego (inaczej 
jest w zobowiązaniach publiczno-
prawnych). Jak wskazał Sąd Apelacyj-
ny w Katowicach w wyroku z 17 marca 
2011 r. (sygn. akt ACa 566/10): 
„Przedawnienie na gruncie Kodeksu 
cywilnego nie powoduje wygaśnięcia 
zobowiązania. Zobowiązanie spełnie-
nia określonego świadczenia, mimo 
upływu terminu przedawnienia, ist-
nieje na gruncie danego stosunku 
obligacyjnego, z tym tylko, że zamie-
nia się w tzw. zobowiązanie niezu-
pełne charakteryzujące się z jednej 
strony dalszym istnieniem roszcze-
nia, a z drugiej brakiem możliwości 
jego przymusowego wyegzekwowa-
nia wynikającym z faktu, że po stronie 
dłużnika, mimo trwania obowiązku, 
powstaje uprawnienie do zwolnienia 
się od spełnienia świadczenia przez 
skorzystanie z zarzutu przedawnienia, 

mającego charakter peremptoryjny, 
czyli niweczący uprawnienie wierzy-
ciela”. 
Zatem nasz czytelnik błędnie sądzi, że 
przedawnienie powoduje automatycz-
nie wygaśnięcie długu. Warto również 
zauważyć, że terminy przedawnie-
nia statuują pewne granice czasowe, 
w ramach których może zostać skie-
rowane m.in. powództwo do sądu 
o zapłatę długu. Jednak po upływie 
terminu przedawnienia sąd oddali je 
tylko na wniosek pozwanego, który 
podniesie ten zarzut. Jeśli nie on zo-
stanie zgłoszony, wyda orzeczenie 
zgodnie z pozwem, czyli nawet przy 
założeniu, że jest ono przedawnione. 
W podanym stanie faktycznym 
można mówić o  trzyletnim terminie 
przedawnienia. Jednak czytelnik się 
myli, licząc ten okres od wymagalności 
kredytu (maj 2012 r.). Trzeba bowiem 
zwrócić uwagę na art. 123 par. 1 k.c. 
Wskazano w nim, że bieg przedaw-
nienia przerywa się m.in. przez każdą 
czynność przed sądem lub innym 
organem powołanym do rozpoznawa-
nia spraw lub egzekwowania roszczeń 
danego rodzaju albo przed sądem po-
lubownym, przedsięwziętą bezpośred-

nio w celu dochodzenia lub ustalenia 
albo zaspokojenia lub zabezpieczenia 
roszczenia. Tymczasem, jak wynika 
z listu, wobec czytelnika były już pro-
wadzone czynności, w tym egzekucyj-
ne, które komornik umorzył w lipcu 
2014 r. W kontekście tego przepisu 
Sąd Rejonowy w Kwidzynie w wyroku 
z 25 lutego 2016 r. (sygn. akt I C 1166/15) 
podał, że bieg terminu przedawnie-
nia przerywa m.in. wniesienie pozwu, 
złożenie wniosku o nadanie klauzu-
li wykonalności (również wniosku 
o nadanie klauzuli wykonalności na 
podstawie art. 788 k.p.c.), a także zło-
żenie wniosku o wszczęcie egzeku-
cji – czynności wynikające z art. 123 
par. 1 pkt 1 k.c. W wyroku sąd przyjął 
również, że czynności pierwotne-
go wierzyciela (czyli banku) przerwa-
ły trzyletni termin przedawnienia, 
a w konsekwencji zaczął biec na nowo 
od daty umorzenia egzekucji. Prawdo-
podobnie zatem sąd zasądzi roszczenie 
na rzecz firmy windykacyjnej. ©℗

Podstawa prawna
Art. 117, 118 i 123 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
Art. 788 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 768).

ekspert radzi

Przedawnienie nie oznacza wygaśnięcia długu 

MARCIN NAGÓREK

radca prawny

Ostrożnie z informowaniem

Przedsiębiorca musi zwrócić uwagę na sposób, w jaki informuje o likwida-
cji apteki. Zgodnie bowiem z opinią Głównego Inspektoratu Farmaceutyczne-
go umieszczanie w witrynach informacji o wyprzedaży leków czy też likwidacji 
nosi znamiona zakazanej reklamy. O likwidacji można poinformować klientów, 
informacja ta powinna jednak znajdować się wewnątrz placówki. ©℗  
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piątek – niedziela 
16–18 czerwca 2017 
tgp nr 23 (78) / 
dgp nr 115 (4514)

        

Czytając sprawozdania za 
2016 r., trzeba pamiętać 
o noweli sprzed dwóch lat

 kadry i płace  Pracodawcy mają nowy 
sposób radzenia sobie z rynkiem 
pracownika. Poszukiwanie 
personelu zlecają nie profesjonalnym 
headhunterom, a... osobom już u nich 
zatrudnionym.  Ale nic za darmo 
– polecający mogą liczyć na premię 
lub atrakcyjną nagrodę rzeczową  C12

Wojna o RIO. Rząd 
chce trzymać w garści 
fi nanse samorządów 

 podatki i księgowość  Organy 
zatwierdzające ubiegłoroczne wyniki 
fi nansowe spółek mają dwa tygodnie 
na zapoznanie się z dokumentacją, 
która była sporządzana już według 
nowych wzorów. A nie wszyscy 
o tym pamiętają, bo nowelizacja 
je wprowadzająca była w 2015 roku C7

Firmy płacą pracownikom 
za znalezienie dobrego 
kandydata do pracy

 samorząd i administracja  O mały 
włos, a izby obrachunkowe mogłyby 
w pełni kontrolować JST pod kątem 
gospodarności. Ale Sejm w ostatniej 
chwili ograniczył to do papierów 
dłużnych. Nie poprawia to jednak 
komfortu samorządowców. Na czele  
RIO staną bowiem ludzie premiera C16

R
ząd dwoił się i troił, żeby uzdro-
wić rynek aptek w Polsce, 
ale przedsiębiorcy i ich sprytni 
prawnicy znaleźli sposoby 

na ominięcie restrykcyjnych przepi-
sów. I to mimo że nowe regulacje nie 
weszły jeszcze w życie.

Inspektoraty farmaceutyczne 
zalewa fala wniosków o zezwolenie 
na prowadzenie apteki. I jak można 
się domyślać, składają je przedsię-
biorcy niebędący farmaceutami. 
Omijają zasadę apteka dla aptekarza, 
wykorzystując fakt, że ustawa daje 
fory tym, którzy są w trakcie postę-
powania o założenie takiej placówki.  
Robią zatem wszystko, by przed 25 
czerwca takie postępowanie rozpo-
cząć a – gdy nie mają jeszcze lokalu 
– za chwilę zawiesić. Sprytne? 
A jakże. Skoro jednak ustawa daje 
takie prawne możliwości, to dlaczego 
z niej nie skorzystać. Artykuł 2 ust. 1 
nowelizacji stanowi wyraźnie, że do 
postępowań wszczętych i niezakoń-
czonych przed dniem wejścia 
w życie ustawy, a dotyczących wnio-
sków o wydanie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki, stosuje się przepisy 
dotychczasowe. A to oznacza, że zło-
żone dziś wnioski należy rozpatrzyć, 
nawet za dwa albo trzy lata, z po-
minięciem nowych, restrykcyjnych 
ograniczeń. 

Przypomnijmy: chodzi o to, 
że od 25 czerwca apteka ma być tylko 
dla farmaceuty. A dodatkowo zezwo-
lenie nie zostanie wydane, gdy osoba 
taka ma już cztery placówki lub więcej, 
albo gdy w danej gminie liczba miesz-
kańców w przeliczeniu na jedną aptekę 
ogólnodostępną wynosić będzie co naj-
mniej 3 tys. osób, a odległość od miej-
sca planowanej lokalizacji apteki do 
najbliższej funkcjonującej placówki  to 
co najmniej 500 m.

Przedsiębiorcy stanęli przed wybo-
rem: albo zawalczą, korzystając 
z przychylności ustawodawcy, 
albo pożegnają się z aptekarskim bizne-
sem raz na zawsze. Pytanie tylko, jak do 
tematu podejdą inspektorzy farmaceu-
tyczni. Już się zastanawiają, co z tym 
wysypem wniosków zrobić. Zadania 
nie ułatwia im dodatkowo to, że przed-
siębiorcy załączają do nich negatywne 
opinie inspektora sanitarnego. Dlacze-
go tak robią? To walka z czasem. Zależy 
im tylko na tym, aby mieć komplet do-
kumentów. W końcu i tak zaraz składa-
ją wniosek o zawieszenie postępowania. 
Później doniosą to, co trzeba. Przepisy 
zaś wskazują tylko, że musi być opinia 
‒ nie wspominając ani słowem, że po-
zytywna. Przedsiębiorcy załączają więc 
negatywną, tym bardziej że taką można 
rzekomo otrzymać od ręki.

Jak widać, walka o rynek wart prawie 
33 mld zł wciąż trwa, a grube ryby 
nie odpuszczają. Jeśli im nie wyjdzie 
z wnioskami, to w zanadrzu mają jesz-
cze inne pomysły. Ale nie tylko oni 
– biznes wyczuli też sami aptekarze.  
Wnioskują o zezwolenia na specjalnie 
zakładane spółki, tylko po to, by po-
źniej odsprzedać je z zyskiem – oczy-
wiście nie farmaceutom.  
Zapraszam do lektury!  ©℗

fot. Michał Panasiuk/Shutterstock

Marta 
Gadomska

redaktor 
naczelna 

Tygodnika 
Gazeta 

Prawna
Apteka 

(nie)koniecznie 
dla aptekarza

Branża już wie, 
jak obejść nowe przepisy 
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Wtorek
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w numerze

Co zrobić, gdy wspólnicy nie chcą 
zmienić umowy spółki cywilnej

porada Jeżeli nie zezwala ona na korektę 
zapisów, to przedsiębiorca nie jest bez 
szans. Może ją wypowiedzieć albo wystąpić 
o rozwiązanie przez sąd  C6

Za niedostarczony towar 
odpowie sprzedawca

praktyka Ryzyko utraty przesłanej rzeczy 
przechodzi na konsumenta dopiero w chwili 
jej wydania przez dostawcę. Firmy powinny 
brać to pod uwagę przy wyborze przewoźnika C7

Zezwolenie na prowadzenie apteki 
mogą uzyskać tylko farmaceuci. 
I to pod warunkiem, że prowadzą 
mniej niż cztery placówki. Takie 
restrykcje na rynku obowiązują od 
25 czerwca 2017 r. Weszły na mocy 
ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo farmaceutycz-
ne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1015).

W praktyce więc wszelkie prze-
kształcenia własnościowe zostały 
ograniczone do minimum. Sieci 
apteczne nie będą już mogły sku-
pować nierentownych placówek 
od indywidualnych farmaceutów. 
Nie spełniałyby bowiem warunku 
ilościowego.

Jednak jest jeden wyjątek. Je-
śli tylko ktoś prowadzi aptekę 
w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, nadal bę-
dzie mógł ją sprzedać. A dokład-
niej – będzie mógł zbyć udziały 
w spółce. Kupiec, stając się udzia-
łowcem, w praktyce zostanie 
również właścicielem apteki.

Niektóre media obwieściły to 
jako gigantyczną lukę w usta-
wie. Część prawników przeko-
nuje, że ekspansja sieci aptecz-
nych będzie dalej trwała. Ale to 
nieprawda.

Paweł Trzciński, rzecznik głów-
nego inspektora farmaceutycz-
nego, zapewnia, że nie wchodzi 

w grę, by udziały w spółkach naby-
wali rynkowi giganci. Ci – z uwa-
gi na art. 99 ust. 3 w związku 
z art. 37ap prawa farmaceutycz-
nego – stracą zezwolenia. Naj-
większe sieci apteczne już te-
raz przekraczają bowiem zasadę 
maksimum 1 proc. aptek w prawie 
wszystkich województwach.

Luka więc dotyczy tylko tych, 
którzy do tej pory nie prowadzi-
li apteki albo prowadzili mikro-
sieć. Ci rzeczywiście będą mo-
gli dokonać zakupu. Sęk w tym, 
że może być problem ze znale-
zieniem chętnych do sprzeda-
ży. Biznes apteczny w formie 
spółek z o.o. – które nie należą 
do sieci aptecznych – prowadzi 
bowiem zaledwie ok. 400 osób 
w całej Polsce.

Najprawdopodobniej więc pa-
tent polegający na wykupieniu 
udziałów w spółce będzie sto-
sowany w dwóch przypadkach. 
Po pierwsze, prowadzący apteki, 
którzy chcieliby przekazać swój 
dobytek dzieciom, będą mogli to 
zrobić. I to nawet wówczas, gdy 
nie są one farmaceutami. Po dru-
gie, właściciele spółek z apteka-
mi jako składnikiem przedsię-
biorstwa, którzy chcą się udać 
na emeryturę, nie będą musieli 
za wszelką cenę szukać apteka-
rzy. Ich biznes będzie mógł kupić 
również ktoś, kto farmaceutą nie 
jest. Warunkiem jest oczywiście 
to, by sprzedający sprzedał swoje 
udziały w spółce, a nie samą nie-
ruchomość. ©℗

Patryk Słowik, Jakub Styczyński  C3

Apteka dla aptekarza 
z luką, ale dla małych
aktualności Ograniczenia dopiero weszły w życie, a już niektórzy 
szukają sposobu na ich obejście. Dużym sieciom się to nie uda, 
ale drobny biznes może wykorzystać wątpliwości

Sprawdź, co się wydarzyło 
w czerwcu i co cię czeka 
w  lipcu
Zestawienie najważniejszych informacji 
z Sejmu, Senatu oraz Rady Ministrów. 
Do tego najważniejsze orzecznictwo, 
urzędowe wyjaśnienia i ważne terminy C8
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1 lipca 2017 r.
 Art. 1 pkt 17 w zakresie art. 15f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 67 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 88)Omówienie: Minister finansów uruchomi rejestr domen oferujących gry hazardowe niezgodnie z ustawą. Przedsiębiorca tele-komunikacyjny świadczący usługi dostępu do internetu będzie zobowiązany do usunięcia takich witryn w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do rejestru.

12 lipca 2017 r.
 Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciw-działaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produk-tami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. poz. 67)Omówienie: UOKiK nałoży na dostawcę albo nabywcę karę w wysokości nie więk-szej niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary za naruszanie przepisów. Urząd może też nałożyć na przed-siębiorcę karę o równowartości do 50 mln euro, jeżeli np. uniemożliwia kontrolę. 

13 lipca 2017 r.
 Ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywil-nego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133)Omówienie: Do zawiązywania spółek z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinforma-tycznym i do składania wniosku o jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego będą wymagane: kwalifikowany podpis elektro-niczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Planowane rozprawy w NSA
 5 lipca 2017 r.  – sygn. akt II GSK 2869/15Czego dotyczy: nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

 11 lipca 2017 r.  – sygn. akt II GSK 2934/15Czego dotyczy: postępowania związanego z wprowadzeniem do obrotu wyrobów niewłaściwie oznakowanych

 ściągawka  dla firm

1 czerwca 2017 r.
 Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia  dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933)Omówienie: Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dane o swoim potencjalnym kontra-hencie zgromadzone we wszystkich biurach informacji gospodarczej. Biura te będą miały obowiązek wymieniać się posiadanymi informacjami. Ponadto biura uzyskają dostęp do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz do Rejestru Należ-ności Publicznoprawnych. (Niektóre przepisy ustawy wejdą w życie w późniejszych terminach).

25 czerwca 2017 r.
 Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne  (Dz.U. poz. 1015)Omówienie: Zezwolenie na prowadzenie ogólnodostępnej apteki uzyskają farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospo-darczą oraz ich spółki jawne lub partnerskie. Zezwolenie na nową placówkę będzie wydane, gdy liczba mieszkańców gminy w przeliczeniu na 1 aptekę wynosi co najmniej 3 tys. osób, a odległość od najbliższej apteki – 500 m.

27 czerwca 2017 r.
 Ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej  przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132)Omówienie: Dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji termin przedawnienia wynosi 5 lat. Sprawy będą rozpatrywać sądy okręgo-we. Powództwo może być wytoczone, za zgodą powoda – konsumenta, również przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną konsumentów.

2 czerwca 2017 r.
 Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 17 maja 2017 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie reje-stru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. poz. 1078)

9 czerwca 2017 r.
 Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych  (Dz.U. poz. 1127)

14 czerwca 2017 r.
 Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 1148)

Stan prawny na dzień: 23.06.2017 r.Oprac. Krzysztof Tomaszewski, krzysztof.tomaszewski@infor.pl   Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Co nas czeka w lipcu

Weszły 
w życie

Wsparcie dla małych projektów
 Firmy mikro, małe i średnie, które poszu-kują środków na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe – lub tylko na te ostatnie – mogą ubiegać się o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 31 sierpnia 2017 r.

Stacje demontażu pojazdów
 NFOŚiGW ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego – Racjonalna gospodar-ka odpadami. O pożyczki mogą się starać przedsiębiorcy prowadzący stacje demonta-żu pojazdów. Wnioski można składać  do 15 grudnia 2017 r.

Informacja dla prezesa URE
 7 lipca 2017 r. upływa termin zgłoszenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji  infrastrukturze paliw ciekłych. 

Ważne 
wydarzenia

Wyjaśnienia

21 lipca 2017 r. 
 Organizatorzy turystyki i pośrednicy muszą złożyć deklarację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i przekazać składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za czerwiec 2017 r.

Ważny 
termin

Orzecznictwo

Wejdą  
w życie

Co się wydarzyło w czerwcu

9 czerwca 2017 r.
 Obwieszczenie prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 31 maja 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego  albo wzoru przemysłowego (M.P. poz. 553) 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 czerwca 2017 r.
 Nie można oznaczać produktów pochodzenia roślinnego nazwami: masło, śmie-tana, jogurt lub mleko, ponieważ są one zastrzeżone dla żywności pochodzenia zwierzęcego (sygn. akt C-422/16).

Powstanie Polska Platforma Przemysłu 4.0
 Będzie powołana Polska Platforma Przemysłu 4.0, będąca fundacją działającą na mocy ustawy – poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Platforma ma zacząć działać od 2018 r., a głównym jej zadaniem będzie wspomaganie cyfryzacji i robo-tyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Jak wyjaśniło MR, platforma jako fundacja będzie mogła być finansowana przez sektor publiczny i prywatny.

Dziennik 
Ustaw

Monitor 
Polski

Orzecznictwo

Wyjaśnienia

Innowacyjne technologie środowiskowe
 Przedsiębiorcy, którzy chcieliby wdrażać innowacyjne technologie mające na celu ograniczenie oddziaływania zakładów, instalacji czy urządzeń na środowisko, mogą starać się o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół. Nabór wnio-sków trwa od 19 czerwca do 31 października 2017 r.

Wspieranie kreatywnych firm
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuuje przyjmowanie wniosków o dofi-nansowanie w ramach drugiej edycji konkursu w programie sektorowym GameINN, finansowanym z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Celem jest wspieranie kreatywności w przedsiębiorstwach i ich konsorcjach. Wnioski będą przyjmowane  do 6 lipca 2017 r.

Ważne 
wydarzenia

©℗

30 czerwca 2017 r.
 Mija termin dla wybranych przedsiębiorstw, którym udzielono koncesji na prowa-dzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, na wypełnienie i przesłanie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania o przy-chodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2016 r. (sprawozdanie URE-EE).

Ważny  
termin
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1 lipca 2017 r.
Art. 1 pkt 17 w zakresie art. 15f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 67 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 88)Omówienie: Minister finansów uruchomi rejestr domen oferujących gry hazardowe niezgodnie z ustawą. Przedsiębiorca tele-komunikacyjny świadczący usługi dostępu do internetu będzie zobowiązany do usunięcia takich witryn w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do rejestru.

12 lipca 2017 r.
Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciw-działaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produk-tami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. poz. 67)Omówienie: UOKiK nałoży na dostawcę albo nabywcę karę w wysokości nie więk-szej niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary za naruszanie przepisów. Urząd może też nałożyć na przed-siębiorcę karę o równowartości do 50 mln euro, jeżeli np. uniemożliwia kontrolę. 

13 lipca 2017 r.
Ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywil-nego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133)Omówienie: Do zawiązywania spółek z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinforma-tycznym i do składania wniosku o jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego będą wymagane: kwalifikowany podpis elektro-niczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Planowane rozprawy w NSA
 5 lipca 2017 r. – sygn. akt II GSK 2869/15Czego dotyczy: nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

 11 lipca 2017 r. – sygn. akt II GSK 2934/15Czego dotyczy: postępowania związanego z wprowadzeniem do obrotu wyrobów niewłaściwie oznakowanych

 ściągawka  ściągawka dla firm

1 czerwca 2017 r.
Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933)Omówienie: Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dane o swoim potencjalnym kontra-hencie zgromadzone we wszystkich biurach informacji gospodarczej. Biura te będą miały obowiązek wymieniać się posiadanymi informacjami. Ponadto biura uzyskają dostęp do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz do Rejestru Należ-ności Publicznoprawnych. (Niektóre przepisy ustawy wejdą w życie w późniejszych terminach).

25 czerwca 2017 r.
Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. poz. 1015)Omówienie: Zezwolenie na prowadzenie ogólnodostępnej apteki uzyskają farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospo-darczą oraz ich spółki jawne lub partnerskie. Zezwolenie na nową placówkę będzie wydane, gdy liczba mieszkańców gminy w przeliczeniu na 1 aptekę wynosi co najmniej 3 tys. osób, a odległość od najbliższej apteki – 500 m.

27 czerwca 2017 r.
Ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132)Omówienie: Dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji termin przedawnienia wynosi 5 lat. Sprawy będą rozpatrywać sądy okręgo-we. Powództwo może być wytoczone, za zgodą powoda – konsumenta, również przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną konsumentów.

2 czerwca 2017 r.
Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie reje-stru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. poz. 1078)

9 czerwca 2017 r.
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych (Dz.U. poz. 1127)

14 czerwca 2017 r.
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 1148)

Stan prawny na dzień: 23.06.2017 r.Oprac. Krzysztof Tomaszewski, krzysztof.tomaszewski@infor.pl   Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Co nas czeka w lipcu

Weszły 
w życie

Wsparcie dla małych projektów
Firmy mikro, małe i średnie, które poszu-kują środków na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe – lub tylko na te ostatnie – mogą ubiegać się o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 31 sierpnia 2017 r.

Stacje demontażu pojazdów
NFOŚiGW ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego – Racjonalna gospodar-ka odpadami. O pożyczki mogą się starać przedsiębiorcy prowadzący stacje demonta-żu pojazdów. Wnioski można składać do 15 grudnia 2017 r.

Informacja dla prezesa URE
7 lipca 2017 r. upływa termin zgłoszenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych. 

Ważne 
wydarzenia

Wyjaśnienia

21 lipca 2017 r. 
Organizatorzy turystyki i pośrednicy muszą złożyć deklarację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i przekazać składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za czerwiec 2017 r.

Ważny 
termin

Orzecznictwo

Wejdą 
w życie

Co się wydarzyło w czerwcu

9 czerwca 2017 r.
Obwieszczenie prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 31 maja 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. poz. 553) 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 czerwca 2017 r.
Nie można oznaczać produktów pochodzenia roślinnego nazwami: masło, śmie-tana, jogurt lub mleko, ponieważ są one zastrzeżone dla żywności pochodzenia zwierzęcego (sygn. akt C-422/16).

Powstanie Polska Platforma Przemysłu 4.0
Będzie powołana Polska Platforma Przemysłu 4.0, będąca fundacją działającą na mocy ustawy – poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Platforma ma zacząć działać od 2018 r., a głównym jej zadaniem będzie wspomaganie cyfryzacji i robo-tyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Jak wyjaśniło MR, platforma jako fundacja będzie mogła być finansowana przez sektor publiczny i prywatny.

Dziennik 
Ustaw

Monitor 
Polski

Orzecznictwo

Wyjaśnienia

Innowacyjne technologie środowiskowe
Przedsiębiorcy, którzy chcieliby wdrażać innowacyjne technologie mające na celu ograniczenie oddziaływania zakładów, instalacji czy urządzeń na środowisko, mogą starać się o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół. Nabór wnio-sków trwa od 19 czerwca do 31 października 2017 r.

Wspieranie kreatywnych firm
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuuje przyjmowanie wniosków o dofi-nansowanie w ramach drugiej edycji konkursu w programie sektorowym GameINN, finansowanym z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Celem jest wspieranie kreatywności w przedsiębiorstwach i ich konsorcjach. Wnioski będą przyjmowane do 6 lipca 2017 r.

Ważne 
wydarzenia

©℗

30 czerwca 2017 r.
Mija termin dla wybranych przedsiębiorstw, którym udzielono koncesji na prowa-dzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, na wypełnienie i przesłanie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania o przy-chodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2016 r. (sprawozdanie URE-EE).

Ważny 
termin

80
tyle aktów prawnych 

zmieni ustawa 
wprowadzająca prawo 

przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mają coraz więcej 
okazji do sięgania po fundusze 
unijne. Liczba ogłoszeń o konkur-
sach w ramach krajowych progra-
mów operacyjnych adresowanych 
do mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw zauważalnie rośnie. Jak 
wynika z wyliczeń resortu rozwoju, 
obecnie tylko w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
głównego krajowego programu ad-
resowanego do MSP, prowadzonych 
jest aż 11 naborów wniosków. A ze 
zaktualizowanego w czerwcu har-
monogramu POIR można wyczy-
tać, że również w III i IV kwartale 
liczba konkursów o unijne dotacje 
dla MSP będzie znaczna.

Obecnie w ramach już 
ogłoszonych i planowanych 
w najbliższym czasie kon-
kursów małe i średnie fi r-
my mogą uzyskać wsparcie 
z POIR m.in. na badania prze-
mysłowe i eksperymentalne 
prace rozwojowe, sfinan-
sowanie usług doradczych 
zakupionych od jednostek 
naukowo-badawczych, uzy-
skanie prawnej ochrony 
pomysłów i wynalazków, 
stworzenie lub rozwinięcie 
własnego centrum badawczo-roz-
wojowego. Konkursy na unijne do-
tacje, w których benefi cjentami 
mogą stać się małe i średnie fi rmy, 

ogłaszane są też w programach 
operacyjnych Wiedza Edukacja 
Rozwój oraz Polska Wschodnia. 
Wysyp naborów dla przedsiębior-

ców daje się zauważyć 
również w programach 
regionalnych. 

Ministerstwo Roz-
woju już wcześniej za-
powiadało, że ten rok 
może być przełomowy 
dla przedsiębiorców 
zainteresowanych ko-
rzystaniem z funduszy 
unijnych. Jak mówił wi-
ceminister Jerzy Kwie-
ciński, w II i II kwarta-
le tego roku mamy już 

mocno odczuć zastrzyk nowej puli 
euro. Ze statystyk ministerstwa 
wynika, że o ile na koniec 2015 r. 
w ramach POIR podpisanych było 

96 umów, o tyle w 2016 r. podpisa-
no ich już 868. W tym roku liczba 
ta będzie zdecydowanie większa. 
– W ubiegłym roku podpisali-
śmy umowy na 2,4 mld zł. A już 
w I kwartale tego roku na ponad 
1,1 mld zł. Do końca 2017 r. mamy 
zamiar podpisać kolejne umowy 
na 3,8 mld zł – mówiła niedawno 
w rozmowie z DGP Patrycja Kla-
recka, szefowa Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Postanowiliśmy zebrać w for-
mie krótkiej ściągawki najcie-
kawsze aktualne i planowane 
w II półroczu konkursy w ramach 
krajowych programów operacyj-
nych.   ©℗    JP    C4–5

Unijne fundusze dla MSP: na co dofi nansowanie w II półroczu 2017 r.

Nowa działalność 
nierejestrowana 
furtką dla szarej strefy
 zmiana prawa 

W Rządowym Centrum Legislacji 
dobiegają końca prace nad pro-
jektem ustawy – Prawo przed-
siębiorców. Regulacja ma zastą-
pić obecnie obowiązującą ustawę 
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. Stanie się 
jednym z elementów Konstytucji 
biznesu – pakietu aktów praw-
nych kompleksowo regulujących 
zasady podejmo-
wania, wykonywa-
nia i zakończenia 
działalności go-
spodarczej. 

Wprawdzie ge-
neralnie projekt 
jest pozytywnie 
oceniany, to jed-
nak w trakcie za-
kończonych niedawno konsultacji 
publicznych nie zabrakło poważ-
nych zarzutów co do kształtu nie-
których przepisów. Kontrower-
sje wzbudziło m.in. przewidziane 
w art. 5 projektu ustawy rozwią-
zanie dające możliwość prowa-
dzenia działalności nierejestro-
wej. Osoba fi zyczna będzie mogła 
zarządzać biznesem bez wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej 
pod warunkiem, że jej miesięczne 
przychody nie będą przekraczały 
wysokości 50 proc. minimalnego 
wynagrodzenia. Co więcej – nie 
będzie musiała płacić składek na 
ubezpieczenie społeczne. 

Zdaniem Krajowej Komisji 
NSZZ „Solidarność” różnicowa-

nie obowiązku rejestracji w CE-
IDG w zależności od osiąganego 
dochodu może zachęcić do wcho-
dzenia w szarą strefę części osób 
prowadzących działalność zorga-
nizowaną i zarobkową w sposób 
ciągły, jak również ich niezare-
jestrowanych podwykonawców. 
„Umożliwienie prowadzenia 
niezarejestrowanej działalności 
gospodarczej zostanie odebra-
ne przez mikroprzedsiębiorców 

jako ułatwienie dla 
prowadzenia dzia-
łalności w szarej 
strefi e” – wtóru-
je w swojej opinii 
Związek Rzemiosła 
Polskiego. Dodaje, 
że taki problem 
może pojawić się 
zwłaszcza w usłu-

gach i drobnym handlu.
Ryzyko patologii jest tym 

większe, że w projekcie nie ure-
gulowano trybu weryfi kacji osią-
ganego przychodu. – Nie wskaza-
no też podmiotu, który miałby to 
kontrolować – podkreśla Urząd 
Miejski w Gdańsku. 

To tylko niektóre z zarzutów 
stawianych projektowi ustawy. 
Jaka jego ostatecznie wersja sta-
nie na posiedzeniu Rady Mini-
strów, wkrótce się okaże.

O skali zbliżającej się rewolu-
cji może świadczyć to, że ustawa 
wprowadzająca prawo przedsię-
biorców przewiduje zmianę w aż 
ok. 80 innych aktach prawnych. 

©℗   
Leszek Jaworski C2

Jeśli nowy udziałowiec w sp. z o.o. 
nie będzie przekraczał limitu 

antykoncentracyjnego, to nabywca 
nie musi być farmaceutą. Nie planujemy 

w takich przypadkach cofać zezwolenia 
na prowadzenie apteki. To byłoby 
działanie prawa wstecz

PAWEŁ TRZCIŃSKI
rzecznik prasowy głównego inspektora farmaceutycznego
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Ściągawka dla MSP: unijne dotacje w drugim półroczu 2017 roku
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szukać dofinansowania dla MSP 
w ramach programów krajowych
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Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 
2014–2020

konkursy

Konkurs B+R dla MSP

Konkurs B+R dla MSPw regionach słabiej rozwiniętych

GAMEINN – sektorprodukcji gier wideo

Wsparcie projektów B+Rprzez fundusze BRIdge Alfa

Tworzenie lub rozwój centrówbadawczo-rozwojowych Proinnowacyjneusługi IOB dla MSP

Bony na innowacjedla MŚP

UmiędzynarodowienieKrajowych KlastrówKluczowych

Ochrona własnościprzemysłowejWsparcie w dostępie do rynkukapitałowego – 4 Stock

Badania na rynekWsparcie promocji orazinternacjonalizacja inno-wacyjnych przedsiębiorstw

Projekty aplikacyjne

Zamówieniapubliczne dla MSP Wdrażanie innowacji

Wzór na konkurencję

Tworzenie produktówsieciowych

PBSE – sektorelektroenergetyczny

INNOSBZ – sektorsystemów bezzałogowych

INNOSTAL– sektor stalowy

IUSER – sektor elektroniki,teleinformatyki i technikinformacyjnych

Konkurs B+R dla MSPposiadających Seal of Excellence

WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWDO PROWADZENIADZIAŁALNOŚCI B+R+I

WSPARCIEINNOWACJI

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁUNAUKOWO-BADAWCZEGO

WSPARCIE INWESTYCJIW INFRASTRUKTURĘ B+R

PROINNOWACYJNE USŁUGIDLA PRZEDSIĘBIORSTWFINANSOWANIE INNOWACYJNEJDZIAŁALNOŚCI MSP

WSPARCIE WDROŻEŃWYNIKÓW PRAC B+R

WSPARCIE WDROŻEŃWYNIKÓW PRAC B+R

BADANIA PRZEMYSŁOWEI PRACE ROZWOJOWE

SEKTOROWEPROGRAMYB+R

PRACE B+R FINANSOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Program Operacyjny Polska Wschodnia

regionalne programy operacyjne

Informacje o konkursachna stronach internetowych:

PODKARPACKIE

PODLASKIEPOMORSKIEŚLĄSKIE

rpo.podkarpackie.plgpi.wrotapodlasia.pl
pomorskiewunii.plrpo.slaskie.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIEWIELKOPOLSKIEZACHODNIOPOMORSKIE

rpo-swietokrzyskie.pl

rpo.warmia.mazury.pl

wrpo.wielkopolskie.plrpo.wzp.pl

DOLNOŚLĄSKIEKUJAWSKO-POMORSKIELUBELSKIE

LUBUSKIE

rpo.dolnyslask.plmojregion.eu

rpo.lubelskie.plfundusze.lubuskie.pl

ŁÓDZKIEMAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE rpo.opolskie.pl

rpo.lodzkie.plfundusze.malopolska.pl

rpo.mazowia.eu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

WSPARCIEPROWADZENIA PRAC B+R

Joanna Pieńczykowska
joanna.pienczykowska@infor.pl

Ten rok może być przełomowy dla przedsiębiorców zaintereso-
wanych korzystaniem z funduszy unijnych. Liczba ogłaszanych 
w ramach krajowych programów operacyjnych konkursów adre-
sowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zauwa-
żalnie rośnie. Obecnie tylko w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój prowadzonych jest aż 11 naborów wniosków. 
A w planach na III i IV kwartał jest ogłoszenie kolejnych konkur-
sów o unijne dotacje.

Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że o ile na koniec  
2015 r. podpisanych było 96 umów, o tyle tylko w ciągu 2016 r. 
podpisano ich już 868. W tym roku liczba ta będzie zdecydowanie 
większa. – Przedsiębiorstwa z sektora MSP dominujące w gospo-
darczym krajobrazie Polski nabrały apetytu na innowacyjność oraz 
realizację działań z zakresu B+R. Trudno wyobrazić sobie lepszą 
informację dla naszej gospodarki – podsumowała kilka dni temu 
dotychczasowe efekty wdrażania POIR wiceminister rozwoju Ja-
dwiga Emilewicz.

POIR to niejedyny program krajowy, w którym przedsiębior-
cy mogą znaleźć dofinansowanie dla siebie. Konkursy specjalnie 
przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm planowane są też 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Pro-
gramu Wiedza Edukacja Rozwój. 

Prawdziwy wysyp konkursów dla MSP rozpoczął się też w Re-
gionalnych Programach Operacyjnych. W nowym rozdaniu fun-
duszy europejskich bowiem – podobnie jak w poprzednich latach 
– znaczna część środków dla mikro, małych i średnich firm do-
stępna jest w programach regionalnych. Tam oferta jest szersza 
– w niektórych województwach można znaleźć konkursy np. na 
finansowanie projektów w dziedzinie energetyki i ochrony śro-
dowiska, na uruchamianie przedszkoli.

W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach z fun-
duszy unijnych zostanie przeznaczonych 20 mld euro – wynika 
z danych Ministerstwa Rozwoju.

Konkursów jest coraz więcej, przedsiębiorcom trudno się zorien-
tować, na co jest dostępne dofinasowanie i po jakie formy mogą się-
gnąć. Dlatego postanowiliśmy zebrać w formie krótkiej ściągawki 
najciekawsze aktualne i planowane konkursy w II półroczu. Sku-
piamy się na programach krajowych: POIR, POWER, POPW.  ©℗

PROGRAM OPERACYJNY  
INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014–2020

 Badania przemysłowe  i prace rozwojowe – konkurs dla MSP(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR, Poddziała-nie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).Termin naboru: 2 października – 29 grudnia 2017 r. (plano-wane ogłoszenie konkursu: 1 września 2017 r.).Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP).Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł w przypadku MSP planują-cych realizację projektu na obszarze województw innych niż województwo mazowieckie oraz 5 mln zł w przypadku MSP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego. Maksymalna – 20 mln zł.Budżet: 1 mld zł.Instytucja ogłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), www.ncbir.gov.pl.

 Badania przemysłowe i prace rozwojowe  – konkurs dla MSP w regionach słabiej rozwiniętych(POIR, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwo-jowe realizowane przez przedsiębiorstwa).Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.Na co? Na realizację małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.) zlokalizo-wanych poza województwem mazowieckiem, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Środki z dotacji można m.in. przeznaczyć na: zlecenie realizacji prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsię-biorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom itp.), niezbędne wydatki aż do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R, tj. koszty fazy testowania, badań pilo-tażowych, aparatury naukowo-badawczej, patentów, licencji, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.Dla kogo? MSP. Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 300 tys. zł, maksymalna: 1,5 mln zł. Budżet: 150 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl. 

 Badania przemysłowe i prace rozwojowe – konkurs dla MSP posiadających Seal of Excellence(POIR, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwo-jowe realizowane przez przedsiębiorstwa).Termin naboru wniosków: 19 czerwca – 29 grudnia 2017 r.Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.Dla kogo? Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie podmioty, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II Horyzont 2020), ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania (otrzymały Seal of Excellence).Poziom i wysokość wsparcia: maksymalnie 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe  

lub 15 mln euro – jeżeli obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe.Budżet: 50 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

GAMEINN – sektor produkcji gier wideo

(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru: 5 maja – 6 lipca 2017 r.Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w sektorze producentów gier wideo, np. na projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, na platformy, silniki  oraz techniki przetwarzania, zastosowanie sztucznej inteli-gencji itp.Dla kogo? Przedsiębiorcy w sektorze producentów gier wideo, konsorcja.Poziom i wysokość wsparcia: do 16 mln zł, refundacja  do 80 proc. kosztów.Budżet: 100 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

PBSE – sektor elektroenergetyczny

(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru: 2 października – 1 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu 1 sierpnia 2017 r.).Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania prze-mysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w zakresie energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej (np. energetyka wiatrowa, fotowoltaika, energetyka wodna, biomasa i biogaz, energia z odpadów), sieci elektroenerge-tycznych, nowych produktów i usług.Dla kogo? Przedsiębiorstwa i konsorcja. Poziom i wysokość wsparcia: do 40 mln zł, poziom  refundacji – do 80 proc.Budżet: 120 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

 INNOSBZ – sektor systemów  bezzałogowych(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru wniosków: 16 października – 18 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu 16 sierpnia 2017 r.).Na co? Na projekty badawczo-rozwojowe w zakresie sektora systemów bezzałogowych.Dla kogo? Przedsiębiorcy i konsorcja.Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów projektu.Budżet: 50 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

INNOSTAL – sektor stalowy

(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru wniosków: 9 października – 8 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu – 7 sierpnia 2017 r.).Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania prze-mysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe w sektorze stalowym.Dla kogo? Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców.Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja  do 80 proc. kosztów projektu.Budżet: 95 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

 IUSER – sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru: IV kwartał 2017 r. – I kwartał 2018 r.  (ogłoszenie konkursu – IV kwartał 2017 r.).Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania  przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe.Dla kogo? Przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw.Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja  do 80 proc. kosztów projektu.Budżet: 150 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przez fundusze BRIdge Alfa(POIR, poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo--rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge AlfaC). Termin naboru: 5–26 września 2017 r. (ogłoszenie konkursu 1 sierpnia 2017 r.).Na co? Na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców przyj-mujących postać funduszy typu proof of concept – Funduszy BRIdge Alfa. Ich zadaniem będzie weryfikacja i walidacja projektów B+R w fazie Pop, a następnie tworzenie na ich bazie spółek spin-off oraz wspieranie ich rozwoju.Dla kogo? Funduszem – Alfą będą mogli zostać prywat-ni inwestorzy spełniający kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, mający doświadczenie w inkubowaniu inno-wacyjnych pomysłów. Poziom i wysokość wsparcia: fundusze mają oferować start-upom wsparcie od 1 mln do 3 mln zł na założenie start--upu technologicznego.Budżet: 1 mld zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

 Tworzenie lub rozwój centrów badawczo--rozwojowych przedsiębiorców(POIR, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw).Termin naboru wniosków: 8 maja – 7 lipca 2017 r.Na co? Na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwo-jowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Dla kogo? Przedsiębiorcy.Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł, maksymalna – 50 mln euro; poziom wsparcia – do 70 proc. w przypadku infrastruktury, w zakresie prac rozwojowych – zależna od wielkości  firmy.Budżet: 900 mln zł.Instytucja ogłaszająca: Departament Innowacji w Minister-stwie Rozwoju, www.mr.gov.pl.

Proinnowacyjne usługi doradcze 

(POIR, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP).Termin naboru wniosków: 10 sierpnia – 28 lutego 2018 r. (ogłoszenie konkursu – 4 lipca 2017 r.).Na co? Wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proin-nowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Musi on nawiązać współpracę z akredytowanym ośrodkiem innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.

Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.Poziom i wysokość wsparcia: kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 tys. zł i nie wyższa niż 294 tys. zł.  Poziom dofinansowania: do 70 proc.Budżet: 45 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PAPR, www.parp.gov.pl.

Bony na innowacje dla MSP

(POIR, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP).Termin naborów: od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 r.; od 9 sierpnia do 9 października 2017 r.; od 10 października do 10 grudnia 2017 r.; od 11 grudnia do 8 lutego 2018 r.Na co? Na zakup od jednostek naukowych usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dla kogo? Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.Poziom i wysokość wsparcia: 85 proc. wartości kosztów  kwalifikowalnych projektu.Budżet: 65 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PAPR , www.parp.gov.pl.

 Umiędzynarodowienie  Krajowych Klastrów Kluczowych(POIR, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych).Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.Na co? Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyj-ności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.Wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wpro-wadzaniem na rynki zagranicznych ofert/produktów klastra  i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produk-tów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współ-pracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra  na rynkach międzynarodowych.Dla kogo? Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecz-nym beneficjentem są przedsiębiorcy wchodzący w skład klastrów.Poziom i wysokość wsparcia: poziom dofinansowania – od 50 proc. do 80 proc. wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość wydat-ków kwalifikowanych – 500 tys. zł, maksymalna – 6 mln zł.Budżet: 60 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PAPR, www.parp.gov.pl.

Ochrona własności przemysłowej

(POIR, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej).Termin naboru: 16 maja – 28 grudnia 2017 r.Na co? Projekty mające na celu uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe), a także na pokrycie kosztów postępowań w celu ochrony (obrony) tych praw.Dla kogo? MSP.Poziom i wysokość wsparcia: do 50 proc. kosztów (minimalna wartość projektu 10 tys. zł, maksymalna – 1 mln zł.Budżet: 50 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock(POIR, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapita-łowego – 4 Stock).Termin naboru: 21 listopada 2016 r. – 20 listopada 2017 r.

Na co? Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym  lub dłużnym (z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst).  Dla kogo? MSP.Poziom i wysokość wsparcia: do 50 proc. wydatków.Budżet: 14,34 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.

 Wsparcie wdrożeń wyników  prac badawczo-rozwojowych(POIR, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek).Termin naboru wniosków: 5 września 2017 r. – 28 lutego 2018 r. (planowane ogłoszenie konkursu: 2 sierpnia 2017 r.).Na co? Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych prowa-dzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.Dla kogo? MSP.Poziom i wysokość wsparcia: część badawcza: dla małego przed-siębiorcy – maksymalnie 45 proc., dla średniego – 35 proc. Część doradcza: 50 proc. Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Budżet: 750 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.

Regionalne agendy naukowo-badawcze

(POIR, poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo- -badawcze).Termin naboru: 12 czerwca – 12 września 2017 r.Na co? Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub ekspery-mentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa.Dla kogo? Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.Poziom i wysokość wsparcia: Nie określono.Budżet: 340 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbr.gov.pl.

Projekty aplikacyjne

(POIR, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne).Termin naboru wniosków: 18 września – 18 grudnia 2017 r.Na co? Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub ekspery-mentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców.Dla kogo? Konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.Poziom i wysokość wsparcia: maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln zł.Budżet: 200 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbr.gov.pl.

PROGRAM OPERACYJNY  
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Zamówienia publiczne dla MSP

(POWER, działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strate- gicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej  na rynku).Termin naboru: 30 kwietnia – 31 lipca 2017 r.

Na co? Projekty szkoleń i usług doradczych dla mikro, małych i śred-nich przedsiębiorców oraz ich pracowników w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne na polskim rynku.Dla kogo? Organizatorami szkoleń mogą być m.in. MSP posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa z zakresu zamówień publicznych; podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw.Poziom i wysokość wsparcia: do 90 proc. wartości projektu.Budżet: 20 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.power.parp.gov.pl.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Wdrażanie innowacji

(POPW, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP).Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 31 lipca 2017 r.Na co? Projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdro-żenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowa-dzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.Dla kogo? MSP wchodzące w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.Poziom i wysokość wsparcia: do 70 proc . wydatków kwalifi-kowanych (pomoc inwestycyjna) oraz do 85 proc. (zakup usług doradczych). Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 mln zł, maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln zł. Budżet: 195 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.

Tworzenie produktów sieciowych

(POPW, poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów  przez MSP).Termin naboru: 9 maja – 31 sierpnia 2017 r.Na co? Inwestycje w rozwój innowacyjnych, sieciowych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał; w rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunika-cyjnych itp. Dla kogo? Konsorcja MSP składające się z co najmniej trzech przed-siębiorców.Poziom i wysokość wsparcia: od 35 do 70 proc., minimalna wartość projektu 10 mln zł.Budżet: 430 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.popw.parp.gov.pl.

Wzór na konkurencję (etap I)

(POPW, działanie 1.4. – Wzór na konkurencję).Termin naboru wniosków: wrzesień – listopad 2017 (ogłoszenie konkursu w czerwcu).Na co? Wsparcie w innowacjach wzorniczych. W etapie pierw-szym dofinansowywana jest diagnoza firmy w formie audytu, na podstawie którego zostanie opracowana strategia zawierają-ca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Etap II przewiduje wdrożenie tej strategii, tj. przeprowadzenie działań, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.Dla kogo? MSP.Poziom i wysokość wsparcia: etap I – 100 tys. zł (poziom  dofinansowania do 85 proc.).Budżet: 5 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.popw.parp.gov.pl.
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Ściągawka dla MSP: unijne dotacje w drugim półroczu 2017 roku
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Program Program Operacyjny
InteligentInteligentInteligentny Rony Rozwzwójój
2014–2–2020

konkursynkursnkurs

Konkurs B+R dla MSP

Konkurs B+R dla MSPw regionach słabiej rozwiniętych

GAMEINN – sektorprodukcji gier wideo

Wsparcie projektów B+Rprzez fundusze BRIdge Alfa

Tworzenie lub rozwój centrówbadawczo-rozwojowych Proinnowacyjneusługi IOB dla MSP

Bony na innowacjedla MŚBony na innP

UmiędzynarodowienieKrajowych KlastrówUmiędzynarodowieni

Kluczowych

Ochrona własnościprzemysłowejWsparcie w dostępie do rynkukapitałowego – 4 Stocsparcie w dostępie do rk

Badania na rynekWsparcie promocji orazinternacjonalizacja inno-wacyjnych przedsiębiorstw

Projekty aplikacyjne

Zamówieniapubliczne dla MSP Wdrażanie innowacji

Wzór na konkurencję

Tworzenie produktówsieciowych

PBSE – sektorelektroenergetyczny

INNOSBZ – sektorsystemów bezzałogowych

INNOSTALINNOST– sektor stalowy

IUSER – sektor elektroniki,teleinformatyki i technikinformacyjnych

Konkurs B+R dla MSPposiadających Seal of Excellence

WSPARCIE OTOCZENIA WSPI POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWDO PROWADZENIDO PROW ADZIAŁALNOŚCI B+R+I

WSPARCIESPARCIEINNOWACJNNOWACJI

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁUNAUKOWO-BADANAUK WCZEGO

WSPARCIE INWESTWSP YCJIYCJIW INFRASTRUKTURĘ B+R

PROINNOWACYJNE USŁUGINNOWDLA PRZEDSIĘBIORSTWFINANSOWANIE INNOWFINANSOW ACYJNEJNNOWDZIAŁALNOŚCI MSP

WSPARCIE WDROŻEŃWSPWYNIKÓW PRAC B+R

WSPARCIE WDROŻEŃWSPWYNIKÓW PRAC B+R

BADANIA PRZEMYSŁOWEI PRACE ROZWOJOWE

SEKTOROWEPROGRAMYB+R

PRACE B+R FINANSOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY KAPINSOW TAŁOWYCH

Program Operacyjny Polska Wschodnia

regionalne programy operacyjne

Informacje o konkursachna stronach internetowychInformacje o konkursach :

PODKARPACKIARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIEŚLĄSKIE

rpo.podkarpackie.plgpi.wrotapodlasia.pl
pomorskiewunii.plrpo.slaskie.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKWARMIŃSKO-MAZURSKIEWIELKOPOLSKIEZACHODNIOPOMORSKIE

rpo-swietokrzyskie.pl

rpo.warmia.mazury.pl

wrpo.wielkopolskie.plrpo.wzp.pl

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIELUBELSKIE

LUBUSKIE

rpo.dolnyslask.pl
mojregion.eu

rpo.lubelskie.pl
fundusze.lubuskie.pl

ŁÓDZKIEMAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE rpo.opolskie.pl

rpo.lodzkie.plfundusze.malopolska.pl

rpo.mazowia.eu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

WSPARCIARCIEARCIEWSPARCIEPROWADZADZENIA PROWPRAC B+RPRAC B+R

Joanna Pieńczykowska
joanna.pienczykowska@infor.pl

Ten rok może być przełomowy dla przedsiębiorców zaintereso-
wanych korzystaniem z funduszy unijnych. Liczba ogłaszanych 
w ramach krajowych programów operacyjnych konkursów adre-
sowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zauwa-
żalnie rośnie. Obecnie tylko w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój prowadzonych jest aż 11 naborów wniosków. 
A w planach na III i IV kwartał jest ogłoszenie kolejnych konkur-
sów o unijne dotacje.

Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że o ile na koniec 
2015 r. podpisanych było 96 umów, o tyle tylko w ciągu 2016 r. 
podpisano ich już 868. W tym roku liczba ta będzie zdecydowanie 
większa. – Przedsiębiorstwa z sektora MSP dominujące w gospo-
darczym krajobrazie Polski nabrały apetytu na innowacyjność oraz 
realizację działań z zakresu B+R. Trudno wyobrazić sobie lepszą 
informację dla naszej gospodarki – podsumowała kilka dni temu 
dotychczasowe efekty wdrażania POIR wiceminister rozwoju Ja-
dwiga Emilewicz.

POIR to niejedyny program krajowy, w którym przedsiębior-
cy mogą znaleźć dofinansowanie dla siebie. Konkursy specjalnie 
przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm planowane są też 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Pro-
gramu Wiedza Edukacja Rozwój. 

Prawdziwy wysyp konkursów dla MSP rozpoczął się też w Re-
gionalnych Programach Operacyjnych. W nowym rozdaniu fun-
duszy europejskich bowiem – podobnie jak w poprzednich latach 
– znaczna część środków dla mikro, małych i średnich firm do-
stępna jest w programach regionalnych. Tam oferta jest szersza 
– w niektórych województwach można znaleźć konkursy np. na 
finansowanie projektów w dziedzinie energetyki i ochrony śro-
dowiska, na uruchamianie przedszkoli.

W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach z fun-
duszy unijnych zostanie przeznaczonych 20 mld euro – wynika 
z danych Ministerstwa Rozwoju.

Konkursów jest coraz więcej, przedsiębiorcom trudno się zorien-
tować, na co jest dostępne dofinasowanie i po jakie formy mogą się-
gnąć. Dlatego postanowiliśmy zebrać w formie krótkiej ściągawki 
najciekawsze aktualne i planowane konkursy w II półroczu. Sku-
piamy się na programach krajowych: POIR, POWER, POPW. ©℗

PROGRAM OPERACYJNY 
INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014–2020

Badania przemysłowe i prace rozwojowe – konkurs dla MSP(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR, Poddziała-nie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).Termin naboru: 2 października – 29 grudnia 2017 r. (plano-wane ogłoszenie konkursu: 1 września 2017 r.).Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP).Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł w przypadku MSP planują-cych realizację projektu na obszarze województw innych niż województwo mazowieckie oraz 5 mln zł w przypadku MSP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego. Maksymalna – 20 mln zł.Budżet: 1 mld zł.Instytucja ogłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), www.ncbir.gov.pl.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe – konkurs dla MSP w regionach słabiej rozwiniętych(POIR, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwo-jowe realizowane przez przedsiębiorstwa).Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.Na co? Na realizację małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.) zlokalizo-wanych poza województwem mazowieckiem, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Środki z dotacji można m.in. przeznaczyć na: zlecenie realizacji prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsię-biorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom itp.), niezbędne wydatki aż do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R, tj. koszty fazy testowania, badań pilo-tażowych, aparatury naukowo-badawczej, patentów, licencji, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.Dla kogo? MSP. Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 300 tys. zł, maksymalna: 1,5 mln zł. Budżet: 150 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl. 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe – konkurs dla MSP posiadających Seal of Excellence(POIR, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwo-jowe realizowane przez przedsiębiorstwa).Termin naboru wniosków: 19 czerwca – 29 grudnia 2017 r.Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.Dla kogo? Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie podmioty, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II Horyzont 2020), ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania (otrzymały Seal of Excellence).Poziom i wysokość wsparcia: maksymalnie 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe 

lub 15 mln euro – jeżeli obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe.Budżet: 50 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

GAMEINN – sektor produkcji gier wideo

(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru: 5 maja – 6 lipca 2017 r.Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w sektorze producentów gier wideo, np. na projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, na platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowanie sztucznej inteli-gencji itp.Dla kogo? Przedsiębiorcy w sektorze producentów gier wideo, konsorcja.Poziom i wysokość wsparcia: do 16 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów.Budżet: 100 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

PBSE – sektor elektroenergetyczny

(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru: 2 października – 1 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu 1 sierpnia 2017 r.).Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania prze-mysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w zakresie energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej (np. energetyka wiatrowa, fotowoltaika, energetyka wodna, biomasa i biogaz, energia z odpadów), sieci elektroenerge-tycznych, nowych produktów i usług.Dla kogo? Przedsiębiorstwa i konsorcja. Poziom i wysokość wsparcia: do 40 mln zł, poziom refundacji – do 80 proc.Budżet: 120 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

INNOSBZ – sektor systemów bezzałogowych(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru wniosków: 16 października – 18 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu 16 sierpnia 2017 r.).Na co? Na projekty badawczo-rozwojowe w zakresie sektora systemów bezzałogowych.Dla kogo? Przedsiębiorcy i konsorcja.Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów projektu.Budżet: 50 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

INNOSTAL – sektor stalowy

(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru wniosków: 9 października – 8 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu – 7 sierpnia 2017 r.).Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania prze-mysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe w sektorze stalowym.Dla kogo? Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców.Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów projektu.Budżet: 95 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

IUSER – sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).Termin naboru: IV kwartał 2017 r. – I kwartał 2018 r. (ogłoszenie konkursu – IV kwartał 2017 r.).Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe.Dla kogo? Przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw.Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów projektu.Budżet: 150 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przez fundusze BRIdge Alfa(POIR, poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo--rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge AlfaC). Termin naboru: 5–26 września 2017 r. (ogłoszenie konkursu 1 sierpnia 2017 r.).Na co? Na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców przyj-mujących postać funduszy typu proof of concept – Funduszy BRIdge Alfa. Ich zadaniem będzie weryfikacja i walidacja projektów B+R w fazie Pop, a następnie tworzenie na ich bazie spółek spin-off oraz wspieranie ich rozwoju.Dla kogo? Funduszem – Alfą będą mogli zostać prywat-ni inwestorzy spełniający kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, mający doświadczenie w inkubowaniu inno-wacyjnych pomysłów. Poziom i wysokość wsparcia: fundusze mają oferować start-upom wsparcie od 1 mln do 3 mln zł na założenie start--upu technologicznego.Budżet: 1 mld zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

Tworzenie lub rozwój centrów badawczo--rozwojowych przedsiębiorców(POIR, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw).Termin naboru wniosków: 8 maja – 7 lipca 2017 r.Na co? Na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwo-jowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Dla kogo? Przedsiębiorcy.Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł, maksymalna – 50 mln euro; poziom wsparcia – do 70 proc. w przypadku infrastruktury, w zakresie prac rozwojowych – zależna od wielkości firmy.Budżet: 900 mln zł.Instytucja ogłaszająca: Departament Innowacji w Minister-stwie Rozwoju, www.mr.gov.pl.

Proinnowacyjne usługi doradcze 

(POIR, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP).Termin naboru wniosków: 10 sierpnia – 28 lutego 2018 r. (ogłoszenie konkursu – 4 lipca 2017 r.).Na co? Wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proin-nowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Musi on nawiązać współpracę z akredytowanym ośrodkiem innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.

Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.Poziom i wysokość wsparcia: kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 tys. zł i nie wyższa niż 294 tys. zł. Poziom dofinansowania: do 70 proc.Budżet: 45 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PAPR, www.parp.gov.pl.

Bony na innowacje dla MSP

(POIR, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP).Termin naborów: od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 r.; od 9 sierpnia do 9 października 2017 r.; od 10 października do 10 grudnia 2017 r.; od 11 grudnia do 8 lutego 2018 r.Na co? Na zakup od jednostek naukowych usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dla kogo? Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.Poziom i wysokość wsparcia: 85 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.Budżet: 65 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PAPR , www.parp.gov.pl.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych(POIR, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych).Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.Na co? Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyj-ności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.Wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wpro-wadzaniem na rynki zagranicznych ofert/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produk-tów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współ-pracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.Dla kogo? Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecz-nym beneficjentem są przedsiębiorcy wchodzący w skład klastrów.Poziom i wysokość wsparcia: poziom dofinansowania – od 50 proc. do 80 proc. wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość wydat-ków kwalifikowanych – 500 tys. zł, maksymalna – 6 mln zł.Budżet: 60 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PAPR, www.parp.gov.pl.

Ochrona własności przemysłowej

(POIR, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej).Termin naboru: 16 maja – 28 grudnia 2017 r.Na co? Projekty mające na celu uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe), a także na pokrycie kosztów postępowań w celu ochrony (obrony) tych praw.Dla kogo? MSP.Poziom i wysokość wsparcia: do 50 proc. kosztów (minimalna wartość projektu 10 tys. zł, maksymalna – 1 mln zł.Budżet: 50 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.

Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock(POIR, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapita-łowego – 4 Stock).Termin naboru: 21 listopada 2016 r. – 20 listopada 2017 r.

Na co? Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym (z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst).  Dla kogo? MSP.Poziom i wysokość wsparcia: do 50 proc. wydatków.Budżet: 14,34 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.

Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowychWsparcie wdrożeń wyników Wsparcie wdrożeń wyników 

(POIR, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek).Termin naboru wniosków: 5 września 2017 r. – 28 lutego 2018 r. (planowane ogłoszenie konkursu: 2 sierpnia 2017 r.).Na co? Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych prowa-dzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.Dla kogo? MSP.Poziom i wysokość wsparcia: część badawcza: dla małego przed-siębiorcy – maksymalnie 45 proc., dla średniego – 35 proc. Część doradcza: 50 proc. Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Budżet: 750 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.

Regionalne agendy naukowo-badawcze

(POIR, poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo--badawcze).Termin naboru: 12 czerwca – 12 września 2017 r.Na co? Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub ekspery-mentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa.Dla kogo? Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.Poziom i wysokość wsparcia: Nie określono.Budżet: 340 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbr.gov.pl.

Projekty aplikacyjne

(POIR, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne).Termin naboru wniosków: 18 września – 18 grudnia 2017 r.Na co? Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub ekspery-mentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców.Dla kogo? Konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.Poziom i wysokość wsparcia: maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln zł.Budżet: 200 mln zł.Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbr.gov.pl.

PROGRAM OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Zamówienia publiczne dla MSP

(POWER, działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strate-gicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku).Termin naboru: 30 kwietnia – 31 lipca 2017 r.

Na co? Projekty szkoleń i usług doradczych dla mikro, małych i śred-nich przedsiębiorców oraz ich pracowników w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne na polskim rynku.Dla kogo? Organizatorami szkoleń mogą być m.in. MSP posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa z zakresu zamówień publicznych; podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw.Poziom i wysokość wsparcia: do 90 proc. wartości projektu.Budżet: 20 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.power.parp.gov.pl.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Wdrażanie innowacji

(POPW, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP).Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 31 lipca 2017 r.Na co? Projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdro-żenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowa-dzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.Dla kogo? MSP wchodzące w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.Poziom i wysokość wsparcia: do 70 proc . wydatków kwalifi-kowanych (pomoc inwestycyjna) oraz do 85 proc. (zakup usług doradczych). Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 mln zł, maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln zł. Budżet: 195 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.

Tworzenie produktów sieciowych

(POPW, poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MSP).Termin naboru: 9 maja – 31 sierpnia 2017 r.Na co? Inwestycje w rozwój innowacyjnych, sieciowych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał; w rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunika-cyjnych itp. Dla kogo? Konsorcja MSP składające się z co najmniej trzech przed-siębiorców.Poziom i wysokość wsparcia: od 35 do 70 proc., minimalna wartość projektu 10 mln zł.Budżet: 430 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.popw.parp.gov.pl.

Wzór na konkurencję (etap I)

(POPW, działanie 1.4. – Wzór na konkurencję).Termin naboru wniosków: wrzesień – listopad 2017 (ogłoszenie konkursu w czerwcu).Na co? Wsparcie w innowacjach wzorniczych. W etapie pierw-szym dofinansowywana jest diagnoza firmy w formie audytu, na podstawie którego zostanie opracowana strategia zawierają-ca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Etap II przewiduje wdrożenie tej strategii, tj. przeprowadzenie działań, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.Dla kogo? MSP.Poziom i wysokość wsparcia: etap I – 100 tys. zł (poziom dofinansowania do 85 proc.).Budżet: 5 mln zł.Instytucja ogłaszająca: PARP, www.popw.parp.gov.pl.
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Apteka dla aptekarza. 
Firmom nie brakuje 
pomysłów, by ominąć 
rządowe ograniczenia 

Wniosek – teraz, 
a za kilka lat 
– zezwolenie na 
starych zasadach
Przedsiębiorcy liczą, że złożenie wnio-
sku jeszcze przed wejściem w życie no-
wych przepisów umożliwi im w przyszło-
ści – nawet za kilka lat – otwarcie apteki 
na starych zasadach. A to dzięki instytu-
cji zawieszenia postępowania

W ostatnich tygodniach wojewódzkie in-
spektoraty farmaceutyczne zostały zasy-
pane wnioskami o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z na-
szych informacji wynika, że jest ich nawet 
czterokrotnie więcej niż jeszcze kilka mie-
sięcy temu. Powód? Jednym z nich jest chęć 
skorzystania z przepisów na dotychczaso-
wych warunkach. 

Rzecz w tym, że niekorzystna dla wie-
lu przedsiębiorców ustawa z 7 kwietnia 
2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farma-
ceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1015), zwa-
na potocznie apteką dla aptekarza, zawiera 
jeden przepis, który dla wielu przedsię-
biorców jest korzystny. Otóż art. 2 ust. 1 
nowelizacji stanowi, że do postępowań do-
tyczących wniosków o wydanie zezwole-
nia na prowadzenie apteki, które zosta-
ły wszczęte i niezakończone przed dniem 
wejścia w życie ustawy, stosuje się przepi-
sy dotychczasowe. W praktyce oznacza to, 
że wszelkie wnioski złożone do 24 czerwca 
2017 r. (bo 25 czerwca 2017 r. wejdą w ży-
cie nowe restrykcyjne przepisy) – rozpatry-
wane powinny być zgodnie z brzmieniem 
prawa farmaceutycznego sprzed noweli-
zacji. A więc między innymi nie będzie do 
nich stosowana zasada apteka dla apteka-
rza i limit maksymalnie czterech placówek 
na jeden podmiot oraz inne ograniczenia 
wynikające z nowych przepisów!  infografika 

Istotna data złożenia wniosku 
Radca prawny Wojciech Kozłowski, part-
ner w kancelarii Dentons, współkierujący 
w niej praktyką farmaceutyczną, podkreśla, 
że przedsiębiorcy składający wnioski mogą 
skorzystać z wyraźnych i jednoznacznych 
przepisów kodeksu postępowania admini-
stracyjnego. Artykuł 61 par. 3 oraz par. 3a 
k.p.a. przewiduje, że datą wszczęcia postę-
powania inicjowanego wnioskiem strony 
jest odpowiednio dzień doręczenia żądania 
organowi administracji publicznej (w przy-
padku wniosków składanych na piśmie) lub 
dzień wprowadzenia żądania do systemu 
teleinformatycznego organu administracji 
publicznej (w przypadku wniosków składa-
nych drogą elektroniczną).

W  
wojewódzkich in-
spektoratach farma-
ceutycznych wielki 
ruch: przedsiębior-
cy masowo składa-

ją wnioski o wydanie zezwolenia 
na prowadzenie apteki! A wszystko 
przez nowelę prawa farmaceutyczne-
go wprowadzającą zasadę apteki dla 
aptekarza. Zgodnie z przepisami od 
25 czerwca br. zezwolenie na prowa-
dzenie placówki będą mogli uzyskać 
tylko farmaceuci.

Niektórzy składają nawet po kilka-
dziesiąt wniosków – bywa, że nawet 
nie mają jeszcze lokalu, a jedynie 
umowę na jego wynajem w planowa-
nym centrum handlowym. To głów-
nie sieci, które znalazły sposób na 
to, by ominąć przepisy ograniczające 
ich rozwój. Sposób wydaje się prosty: 
złożyć wniosek teraz, na starych za-
sadach, a potem wnieść o zawiesze-
nie postępowania (możliwe jest to 
nawet na 3 lata), a za kilka lat wniosek 
odkurzyć i znów ubiegać się o otwar-
cie placówki, też na starych zasadach. 
W ustawie znalazł się bowiem prze-
pis, zgodnie z którym do postępowań 
dotyczących wniosków o wydanie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki, które 
wszczęto przed dniem wejścia w życie 
ustawy, stosuje się przepisy dotychcza-
sowe. Inne sieci z kolei zapowiadają, że 
w przyszłości rozwijać się będą na za-
sadzie franczyzy. 

Sposobów na ominięcie przepisów 
poszukują też drobni przedsiębior-
cy. Pewną grupę wśród składających 
wnioski stanowią osoby, które miały 
jedną lub kilka aptek w formie jedno-
osobowej działalności gospodarczej, 
a teraz zdecydowały się przekształcić 
je w spółki (np. z o.o.). Liczą na dobry 
zarobek albo dmuchają na zimne. 
I w jednym, i w drugim przypadku za-
kładają, że gdy udziały w spółce przej-
mie nowy wspólnik lub wspólnicy, to 
nie trzeba będzie uzyskiwać nowego 
zezwolenia. I to nawet wtedy, gdy na-
bywcy nie będą farmaceutami. Czy 
mają rację? Czy ten i inne sposoby na 
ominięcie apteki dla aptekarza mają 
szansę powodzenia?

Zapraszam do lektury. ©℗

Joanna 
Pieńczykowska
joanna.pienczykowska
@infor.pl

– O chwili złożenia wniosku, a w konse-
kwencji o dacie wszczęcia postępowania, 
decyduje zatem w praktyce przedsiębior-
ca, poprzez przekazanie organowi swojego 
żądania. Nie jest to żaden fortel prawny, bo 
przedsiębiorcy wprost korzystają z upraw-
nień przewidzianych przez ustawodawcę 
– podkreśla mec. Kozłowski.

Większość podmiotów, które składają 
wnioski, wcale nie chce jednak w najbliż-
szym czasie otwierać nowych aptek. Często 
jest to wręcz niemożliwe. Niekiedy bowiem 
mają jedynie podpisaną umowę z dewe-
loperem budującym centrum handlowe, 
które ma być otwarte za rok, za dwa lub 
więcej lat. Innymi słowy przedsiębiorcy 
w zasadzie dysponują co najwyżej przy-
słowiową dziurą w ziemi. Tak więc złoże-
nie wniosku o wydanie zezwolenia jest de 
facto jedynie formą zabezpieczenia inte-
resów na przyszłość – tak, by po zmianach 
był on rozpoznawany przez wojewódzkie-
go inspektora farmaceutycznego jeszcze na 
podstawie przepisów w obecnym, bardziej 
korzystnym brzmieniu.

Tu jednak pojawia się problem: jeśli ktoś 
nie ma nawet lokalu, o jego wyposażeniu 
czy zatrudnionym personelu nie mówiąc 
– w myśl prawa farmaceutycznego – szans 
na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
apteki nie ma żadnych. Prawnicy jednak 
i na to znaleźli legislacyjną furtkę, z której 
mogą skorzystać składający wnioski. Z in-
formacji zaczerpniętych z kilku inspekto-
ratów wiadomo już, że coraz więcej przed-
siębiorców ją wykorzystuje.

Pomocna instytucja zawieszenia
Na czym polega furtka? Otóż wystarczy zło-
żyć wniosek o wydanie zezwolenia, a na-
stępnie wystąpić do wojewódzkiego in-
spektora farmaceutycznego z kolejnym 
wnioskiem – o zawieszenie postępowa-
nia. Artykuł 98 par. 1 k.p.a. określa bowiem, 
że organ administracji publicznej może 
zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to 
strona, na której żądanie postępowanie zo-
stało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu 
inne strony oraz nie zagraża to interesowi 
społecznemu. Przy czym par. 2 art. 98 wpro-
wadza cezurę czasową. Przewiduje bowiem, 
że jeśli w okresie trzech lat od daty zawie-
szenia postępowania żadna ze stron nie 
zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczę-
cia postępowania uważa się za wycofane. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że art. 98 
par. 1 k.p.a. daje organowi – czyli w tym 
przypadku wojewódzkiemu inspektorowi 
farmaceutycznemu – możliwość zawiesze-
nia postępowania, zaś nie jest to jego obo-
wiązek. Pojawia się więc pytanie: jak duże 
są szanse na korzystne dla przedsiębiorców 
rozstrzygnięcie w kontekście składanych 
przez nich wniosków o wydanie zezwole-
nia na prowadzenie apteki, kiedy to o ist-
nieniu apteki jeszcze nie może być mowy? 

– Sposób działania przedsiębiorców wy-
nika ze specyfi ki postępowania o wydanie 
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Luka w aptece dla aptekarza za mała dla sieci
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25 czerwca 2017 r. weszła w ży-
cie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. 
o zmianie ustawy – Prawo far-
maceutyczne (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1015) nazywana potocz-
nie apteką dla aptekarza. Cel 
ustawodawcy był jasny: powie-
rzyć prowadzenie aptek farma-
ceutom. A zarazem zatrzymać 
ekspansję największych przed-
siębiorców na rynku. Dlatego 
jeden podmiot uprawniony jest 
do prowadzenia maksimum 
czterech aptek.

Ale, jak już pisaliśmy 
w Tygodniku Gazeta Praw-
na z 16 czerwca 2017 r. (DGP 
nr 115), restrykcje dotyczące 
warunków uzyskania zezwo-
lenia na prowadzenie apte-
ki dotyczą tylko postępowań 
wszczynanych. Natomiast je-
śli ktoś otrzymał zezwolenie 
jeszcze na gruncie uprzednio 
obowiązujących przepisów, to 
obecnie – choćby nawet nie 
spełniał warunków do wyda-
nia nowego – nadal będzie 
mógł prowadzić biznes. Sta-
nowi tak art. 2 ust. 2 ustawy 
nowelizującej. Innymi słowy, 
jeśli ktoś już prowadzi aptekę, 
może to dalej czynić, nawet 
jeśli nie jest farmaceutą. Jeże-
li sieć ma 40 placówek, a nie 
cztery – nikt zezwoleń na pro-
wadzenie tych 36 nie cofnie.

Sieci apteczne zwietrzyły 
w tym szansę na dalszą eks-
pansję rynkową. Uważają bo-
wiem, że nadal możliwe jest 
wykupowanie udziałów w spół-
kach kapitałowych prowadzą-
cych apteki. Rzecz w tym, że 
z naszej analizy wynika, iż jest 
to możliwość nie dla wszyst-
kich.

Kupię udziały w sp. z o.o.
Zgodnie z nowymi przepisa-
mi zezwolenie na prowadze-
nie placówki uzyskać mogą 
tylko farmaceuci lub spółki 
osobowe, dla których jest to 
jedyna działalność. Dodatko-
wo wspólnikami (partnerami) 
tychże spółek mogą być wy-
łącznie aptekarze.

Sieci apteczne nie mogą za-
tem przejmować ani spółek 
osobowych, ani majątku na-
leżącego do aptekarzy prowa-
dzących indywidualną prakty-
kę. Nie posiadałyby wówczas 
zezwolenia na prowadzenie da-
nej placówki.

Z perspektywy nabywców 
w grę wchodzi jednak zainte-
resowanie spółkami kapitało-
wymi, a w praktyce spółkami 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. Dlatego też pojawiają się 
informacje, że gdy tylko było 
wiadomo, iż apteka dla apte-
karza wejdzie w życie, wielu 
prowadzących apteki zdecy-
dowało się przekształcić dzia-
łalność w spółki z o.o., licząc, 
że po wejściu w życie nowych 
przepisów będą mogli sprze-
dać udziały w spółce. 

– Przedsiębiorcy, którzy 
w odpowiednim czasie za-
dbali o reorganizację swojej 
działalności, w dalszym cią-
gu skorzystają z możliwości 
zbycia apteki na rzecz innych 
podmiotów (osób niebędą-
cych farmaceutami). Wyni-
ka to z zachowania ważno-
ści przez zezwolenia wydane 

przed dniem wejścia w życie 
ustawy. Zmiana w strukturze 
udziałów lub akcji w spółce ka-
pitałowej nie wpływa w żaden 
sposób na treść zezwolenia, 
a co za tym idzie nie wymaga 
wniosku o jego zmianę. Wła-
ścicielem apteki pozostaje ta 
sama spółka, na którą zostało 
wydane zezwolenie, zmieniają 
się jedynie wspólnicy – uważa 
Dominik Jędrzejko, adwokat, 
partner Kaszubiak Jędrzejko 
Adwokaci sp. z o.o.

Problem z 1 proc.
Kupcami jednak nie mogą być 
największe sieci apteczne, co 
sugerują niektórzy eksperci, 
a za nimi media.

To za sprawą art. 99 ust. 3 
ustawy z 6 września 2001 r. 
– Prawo farmaceutyczne (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze 
zm.). Stanowi on, że nie wy-
daje się zezwolenia na prowa-
dzenie apteki, jeżeli podmiot 
ubiegający się o nie prowadzi 
już na terenie województwa 
więcej niż 1 proc. aptek ogól-
nodostępnych bądź jeśli czy-
nią to podmioty przez nie-
go kontrolowane. Rzecznik 
głównego inspektora farma-
ceutycznego Paweł Trzciński 
w rozmowie z nami zaznacza, 

że jeśli udziały nabyłby pod-
miot posiadający już ponad 
1 proc. aptek w wojewódz-
twie lub uczyniłby to podmiot 
z nim powiązany, to inspekto-
rzy farmaceutyczni będą cofać 
zezwolenia na prowadzenie 
aptek. Uprawnia ich do tego 
art. 37ap prawa farmaceu-
tycznego, zgodnie z którym 
organ cofa zezwolenie wtedy, 
gdy przedsiębiorca przestał 
spełniać warunki określone 
przepisami prawa wymaga-
ne do wykonywania działal-
ności gospodarczej określo-
nej w dokumencie. W efekcie 
nabycie udziałów przez duży 
podmiot jest pozbawione 
sensu. I tak nie mógłby on 
bowiem prowadzić apteki 
stanowiącej składnik przed-
siębiorstwa, gdyż straciłby 
zezwolenie.

Tylko dla niewielkich 
Jeśli więc w aptece dla apteka-
rza istnieje luka, która pozwala 
na nabycie apteki przez osobę 
bez wykształcenia farmaceu-
tycznego, obejmuje ona wy-
łącznie przypadki, gdy sprze-
dającym będzie udziałowiec 
w niewielkim biznesie ap-
tecznym prowadzonym w for-
mie spółki z o.o., nabywcą zaś 
inny niewielki podmiot. I także 
w tym przypadku istnieje kil-
ka obostrzeń.

Przez wiele lat jedną z naj-
istotniejszych wątpliwości 
w prawie farmaceutycznym 
było to, czy do wydawanych 
zezwoleń stosuje się przepisy 
ustawy z 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze 

zm.; dalej: k.s.h.). Idzie głównie 
o art. 494 par. 2 k.s.h. Przepis 
ten określa, że na spółkę przej-
mującą albo spółkę nowo za-
wiązaną przechodzą z dniem 
połączenia zezwolenia, które 
zostały przyznane spółce przej-
mowanej. Apteka dla aptekarza 
przecięła jednak jakiekolwiek 
spory. Nowelizacja wprowadzi-
ła do prawa farmaceutycznego 
nowy art. 99 ust. 2a stanowią-
cy, że do zezwoleń nie stosu-
je się m.in. przepisu o sukce-
sji z k.s.h.

W praktyce oznacza to, że 
przejęcie spółki z o.o. przez 
inny podmiot jest w świetle 
obecnie obowiązujących prze-
pisów bezcelowe. Nabywca za-
kupiłby bowiem lokal, otrzy-
mał w schedzie pracowników 
i zawarte kontrakty, ale nie 
miałby najważniejszego: ze-
zwolenia na prowadzenie tej 
placówki. 

Dlatego jedyna możliwość 
to właśnie przejęcie samych 
udziałów w spółce kapitałowej.

– Apteka dla aptekarza nie 
odnosi się do kwestii nabywa-
nia udziałów (akcji) w spółce 
kapitałowej czy ogółu praw 
i obowiązków (tzw. udzia-
łu spółkowego) w spółce oso-
bowej, w związku z czym 
nie można wykluczyć sytu-
acji, w której sp. z o.o. nabę-
dzie udział spółkowy w spółce 
jawnej – mówi Maciej Kona-
rowski, adwokat w kancela-
rii Kieszkowska Rutkowska 
Kolasiński. 

Wtóruje mu Piotr Sędłak, 
radca prawny Dolnośląskiej 
Izby Aptekarskiej we Wrocła-
wiu.

– W zakresie zezwoleń wy-
danych przed wejściem w ży-
cie apteki dla aptekarza naby-
wanie udziałów cząstkowych 
w placówce jest co do zasady 
dopuszczalne. Oczywiście pod-
miot przejmujący musi speł-
niać wymogi prawne na pro-
wadzenie apteki, co powinno 
być zbadane w procedurze 
udzielenia nowego zezwole-
nia – podkreśla mec. Sędłak. 
O ile więc tylko nowy udzia-
łowiec nie będzie przekraczał 
limitu antykoncentracyjnego, 
nabywca nie musi być farma-
ceutą. 

I choć pojawiają się głosy, że 
w takiej sytuacji wojewódzki 
inspektor farmaceutyczny po-
winien cofnąć zezwolenie na 
prowadzenie apteki, to Paweł 
Trzciński z GIF zaprzecza. – Nie 
będziemy w takich przypad-
kach cofać zezwolenia z powo-
du niedawania rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez 
niefarmaceutę – zapewnia 
Trzciński. – Gdybyśmy chcieli 
tak robić, to musielibyśmy co-
fać zezwolenia wszystkim nie-
farmaceutom na prowadzenie 
aptek. A to byłoby złamanie na-
czelnej zasady apteki dla apte-
karza, że jej regulacje działa-
ją tylko na przyszłość – dodaje 
rzecznik GIF. 

Choć zarazem przypomina: 
chodzi wyłącznie o przypad-
ki, gdy nabywcą udziałów bę-
dzie podmiot nieprzekraczają-
cy ustawowego limitu 1 proc. 
Ten limit w przypadku dużych 
sieci łatwo przekroczyć…

Jak podkreśla Marek Tom-
ków, wiceprezes Naczelnej 
Izby Aptekarskiej, już teraz 
decyzji administracyjnych 
cofających zezwolenia z po-
wodu przekroczenia limitu 
1 proc. pojawia się coraz wię-
cej. – W ustawie nie ma furt-

ki, która pozwoli nadal budo-
wać wielkie sieci i przejmować 
rynek. Ustawodawca nie zo-
stawił nieopatrznie dziury 
w przepisach, tylko uznał, że 
ograniczenie ilościowe istnieje 
od lat, i zdecydował się je jedy-
nie rozszerzyć – mówi Marek 
Tomków. Dodaje, że Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyro-
ku z 26 czerwca 2008 r. (sygn. 
akt II GSK 201/08) wskazał, 
że art. 99 ust. 3 prawa farma-
ceutycznego jest przepisem 
antykoncentracyjnym, nie-
pozwalającym skupić obrotu 
środkami farmaceutyczny-
mi przez ograniczoną liczbę 
podmiotów prawa. W wyro-
ku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warsza-
wie z 23 lipca 2015 r. (sygn. akt 
VI SA/Wa 399/15) stwierdzono 
zaś, że skoro ustawodawca 
wprowadził takie obostrzenie 
przy wydawaniu zezwoleń na 
prowadzenie apteki, sens tego 
przepisu byłby wypaczony, 
gdyby uznać dopuszczalność 
odstąpienia od tego zakazu 
w czasie prowadzenia działal-
ności na podstawie wydanego 
zezwolenia.

Można więc przypuszczać, 
że patent polegający na prze-
kazaniu udziałów w spółce 

może być stosowany głównie 
w przypadkach przekazywa-
nia biznesu swoim dzieciom, 
które nie są farmaceutami. Je-
śli tylko aptekarz nestor za-
dbał przed wejściem w życie 
ustawy, by działalność była 
prowadzona w formie spół-
ki z o.o., to będzie mógł w ła-
twy sposób powierzyć mają-
tek rodzinie.

©℗

Wbrew twierdzeniom niektórych mediów nie będą one pod rządami nowej ustawy rosły w siłę. Główny 
inspektor farmaceutyczny zapowiada, że najwięksi stracą zezwolenia po dokonaniu nowych inwestycji

O
d kilkunastu tygodni widać wzmożone zainteresowa-
nie sieci aptecznych przejmowaniem aptek przez 
wykup udziałów w spółkach, które są ich właściciela-

mi. Paradoksalnie najwięcej tego typu ogłoszeń można 
znaleźć na stronach internetowych izb aptekarskich. „Kupię 
rentowną aptekę w formie spółki z o.o. lub sp. j.”, „Kupię 
udziały w aptece (sp. z o.o. lub sp. jawna)” – to tylko kilka 
najświeższych przykładów ze strony Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej, ale podobnie wygląda sytuacja 
w innych rejonach Polski. Takie ogłoszenia pojawiają się też 
w prasie branżowej dla farmaceutów, gdzie sieci apteczne 
wykupują całkiem spore powierzchnie reklamowe, by 
zachęcić właścicieli aptek do sprzedaży udziałów. To 
pokazuje, że między przedsiębiorcami rozpoczyna się zacięta 
walka o apteki. Przybywa też ogłoszeń od właścicieli aptek 
i małych sieci, którzy chcą sprzedać udziały w swoich 
spółkach. Dla nich to bardzo komfortowa sytuacja. Gdy 
przejmowanie udziałów staje się jedynym sposobem na 
pozyskiwanie nowych aptek przez przedsiębiorców niebędą-
cych farmaceutami, rywalizacja o nie będzie większa, ceny 
takich udziałów będą rosły. 
Do tej pory nabywanie udziałów w spółkach posiadających 
apteki było jednym ze sposobów na omijanie przez sieci ap-
teczne przepisów o 1 proc. W rezultacie największe z nich 
obecnie zarządzają swoimi placówkami przez dziesiątki 
różnych podmiotów. Przez lata Inspekcja Farmaceutyczna 
przyglądała się temu zjawisku bezczynnie, czego efektem jest 
obecnie przekraczanie przez wiele sieci progu 1 proc. posia-
danych aptek w województwie. Zezwolenia nie były bowiem 
cofane w przypadku przekroczenia progu w wyniku przejęcia 
udziałów w spółce posiadającej apteki. Dopiero od niedawna 
sądy administracyjne zdają się potwierdzać, że inspekcja ma 
do tego prawo, i myślę, że w najbliższej perspektywie to będzie 
głównym powodem cofania zezwoleń wielu sieciom aptecz-
nym. 
Nowelizacja wprowadziła do prawa farmaceutycznego art. 104 
ust. 1 pkt 4, zgodnie z którym zezwolenie na prowadzenie 
apteki wygasa w przypadku przekształcenia podmiotu prowa-
dzącego ją w podmiot inny niż wskazany w art. 99 ust. 4 pkt 2, 
a więc w inny niż spółka jawna lub spółka partnerska, której 
przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek 
i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceu-
ci mający prawo wykonywania zawodu. Innymi słowy, jeśli 
przed 25 czerwca farmaceuta nie przekształcił swojej dzia-
łalności w spółkę z o.o. lub spółkę jawną, to swoją placówkę 
będzie mógł sprzedać wyłącznie innemu farmaceucie. ©℗

ŁUKASZ WALIGÓRSKI

członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
redaktor naczelny Mgr.Farm 

opinia eksperta

 WAŻNE  Eksperci po-
twierdzają: można kupić 
placówkę, przejmując 
udziały w spółce kapitało-
wej. Jednak ta luka obej-
muje wyłącznie przypadki, 
gdy sprzedającym będzie 
udziałowiec w niewielkim 
biznesie aptecznym pro-
wadzonym w formie spółki 
z o.o., nabywcą zaś inny nie-
wielki podmiot. 

Pisaliśmy o tym...

Apteka dla aptekarza. 
Firmom nie brakuje pomysłów, 
by ominąć rządowe ogranicze-
nia – Tygodnik Gazeta Prawna 
z 16 czerwca 2017 r. 
(DGP nr 115).
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piątek – niedziela 16–18 czerwca 2017 tgp nr 23 (78) / dgp nr 115 (4514)

        

Czytając sprawozdania za 
2016 r., trzeba pamiętać 
o noweli sprzed dwóch lat

 kadry i płace  Pracodawcy mają nowy 
sposób radzenia sobie z rynkiem 
pracownika. Poszukiwanie 
personelu zlecają nie profesjonalnym 
headhunterom, a... osobom już u nich 
zatrudnionym.  Ale nic za darmo 
– polecający mogą liczyć na premię 
lub atrakcyjną nagrodę rzeczową  C12

Wojna o RIO. Rząd 
chce trzymać w garści 
fi nanse samorządów 

 podatki i księgowość  Organy 
zatwierdzające ubiegłoroczne wyniki 
fi nansowe spółek mają dwa tygodnie 
na zapoznanie się z dokumentacją, 
która była sporządzana już według 
nowych wzorów. A nie wszyscy 
o tym pamiętają, bo nowelizacja 
je wprowadzająca była w 2015 roku C7

Firmy płacą pracownikom 
za znalezienie dobrego 
kandydata do pracy

 samorząd i administracja  O mały 
włos, a izby obrachunkowe mogłyby 
w pełni kontrolować JST pod kątem 
gospodarności. Ale Sejm w ostatniej 
chwili ograniczył to do papierów 
dłużnych. Nie poprawia to jednak 
komfortu samorządowców. Na czele  
RIO staną bowiem ludzie premiera C16

R
ząd dwoił się i troił, żeby uzdro-wić rynek aptek w Polsce, ale przedsiębiorcy i ich sprytni prawnicy znaleźli sposoby na ominięcie restrykcyjnych przepi-sów. I to mimo że nowe regulacje nie weszły jeszcze w życie.Inspektoraty farmaceutyczne zalewa fala wniosków o zezwolenie na prowadzenie apteki. I jak można się domyślać, składają je przedsię-biorcy niebędący farmaceutami. Omijają zasadę apteka dla aptekarza, wykorzystując fakt, że ustawa daje fory tym, którzy są w trakcie postę-powania o założenie takiej placówki.  Robią zatem wszystko, by przed 25 czerwca takie postępowanie rozpo-cząć a – gdy nie mają jeszcze lokalu – za chwilę zawiesić. Sprytne? A jakże. Skoro jednak ustawa daje takie prawne możliwości, to dlaczego z niej nie skorzystać. Artykuł 2 ust. 1 nowelizacji stanowi wyraźnie, że do postępowań wszczętych i niezakoń-czonych przed dniem wejścia w życie ustawy, a dotyczących wnio-sków o wydanie zezwolenia na pro-wadzenie apteki, stosuje się przepisy dotychczasowe. A to oznacza, że zło-żone dziś wnioski należy rozpatrzyć, nawet za dwa albo trzy lata, z po-minięciem nowych, restrykcyjnych ograniczeń. Przypomnijmy: chodzi o to, że od 25 czerwca apteka ma być tylko dla farmaceuty. A dodatkowo zezwo-lenie nie zostanie wydane, gdy osoba taka ma już cztery placówki lub więcej, albo gdy w danej gminie liczba miesz-kańców w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną wynosić będzie co naj-mniej 3 tys. osób, a odległość od miej-sca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej placówki  to co najmniej 500 m.Przedsiębiorcy stanęli przed wybo-rem: albo zawalczą, korzystając z przychylności ustawodawcy, albo pożegnają się z aptekarskim bizne-sem raz na zawsze. Pytanie tylko, jak do tematu podejdą inspektorzy farmaceu-tyczni. Już się zastanawiają, co z tym wysypem wniosków zrobić. Zadania nie ułatwia im dodatkowo to, że przed-siębiorcy załączają do nich negatywne opinie inspektora sanitarnego. Dlacze-go tak robią? To walka z czasem. Zależy im tylko na tym, aby mieć komplet do-kumentów. W końcu i tak zaraz składa-ją wniosek o zawieszenie postępowania. Później doniosą to, co trzeba. Przepisy zaś wskazują tylko, że musi być opinia ‒ nie wspominając ani słowem, że po-zytywna. Przedsiębiorcy załączają więc negatywną, tym bardziej że taką można rzekomo otrzymać od ręki.Jak widać, walka o rynek wart prawie 33 mld zł wciąż trwa, a grube ryby nie odpuszczają. Jeśli im nie wyjdzie z wnioskami, to w zanadrzu mają jesz-cze inne pomysły. Ale nie tylko oni – biznes wyczuli też sami aptekarze.  Wnioskują o zezwolenia na specjalnie zakładane spółki, tylko po to, by po-źniej odsprzedać je z zyskiem – oczy-wiście nie farmaceutom.  Zapraszam do lektury!  ©℗fot. Michał Panasiuk/Shutterstock
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Czytając sprawozdani
2016 r., trzeba pamięta
o noweli sprzed dwó
 podatki i księgowość księgowość  Organy 
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fi nansowe spółek mają dwa tygod
na zapoznanie się z dokumentacją
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nowych wzorów. A nie wszyscy 
o tym pamiętają, bo nowelizacja 
je wprowadzająca była w 2015 r
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Apteka dla aptekarza. 
Firmom nie brakuje 
pomysłów, by ominąć 
rządowe ograniczenia 

Wniosek – teraz, 
a za kilka lat 
– zezwolenie na 
starych zasadach
Przedsiębiorcy liczą, że złożenie wnio-sku jeszcze przed wejściem w życie no-wych przepisów umożliwi im w przyszło-ści – nawet za kilka lat – otwarcie apteki na starych zasadach. A to dzięki instytu-cji zawieszenia postępowania

W ostatnich tygodniach wojewódzkie in-spektoraty farmaceutyczne zostały zasy-pane wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z na-szych informacji wynika, że jest ich nawet czterokrotnie więcej niż jeszcze kilka mie-sięcy temu. Powód? Jednym z nich jest chęć skorzystania z przepisów na dotychczaso-wych warunkach. Rzecz w tym, że niekorzystna dla wie-lu przedsiębiorców ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farma-ceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1015), zwa-na potocznie apteką dla aptekarza, zawiera jeden przepis, który dla wielu przedsię-biorców jest korzystny. Otóż art. 2 ust. 1 nowelizacji stanowi, że do postępowań do-tyczących wniosków o wydanie zezwole-nia na prowadzenie apteki, które zosta-ły wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepi-sy dotychczasowe. W praktyce oznacza to, że wszelkie wnioski złożone do 24 czerwca 2017 r. (bo 25 czerwca 2017 r. wejdą w ży-cie nowe restrykcyjne przepisy) – rozpatry-wane powinny być zgodnie z brzmieniem prawa farmaceutycznego sprzed noweli-zacji. A więc między innymi nie będzie do nich stosowana zasada apteka dla apteka-rza i limit maksymalnie czterech placówek na jeden podmiot oraz inne ograniczenia wynikające z nowych przepisów!  infografika 

Istotna data złożenia wniosku 

Radca prawny Wojciech Kozłowski, part-ner w kancelarii Dentons, współkierujący w niej praktyką farmaceutyczną, podkreśla, że przedsiębiorcy składający wnioski mogą skorzystać z wyraźnych i jednoznacznych przepisów kodeksu postępowania admini-stracyjnego. Artykuł 61 par. 3 oraz par. 3a k.p.a. przewiduje, że datą wszczęcia postę-powania inicjowanego wnioskiem strony jest odpowiednio dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej (w przy-padku wniosków składanych na piśmie) lub dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (w przypadku wniosków składa-nych drogą elektroniczną).

W  
wojewódzkich in-spektoratach farma-ceutycznych wielki ruch: przedsiębior-cy masowo składa-ją wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki! A wszystko przez nowelę prawa farmaceutyczne-go wprowadzającą zasadę apteki dla aptekarza. Zgodnie z przepisami od 25 czerwca br. zezwolenie na prowa-dzenie placówki będą mogli uzyskać tylko farmaceuci.Niektórzy składają nawet po kilka-dziesiąt wniosków – bywa, że nawet nie mają jeszcze lokalu, a jedynie umowę na jego wynajem w planowa-nym centrum handlowym. To głów-nie sieci, które znalazły sposób na to, by ominąć przepisy ograniczające ich rozwój. Sposób wydaje się prosty: złożyć wniosek teraz, na starych za-sadach, a potem wnieść o zawiesze-nie postępowania (możliwe jest to nawet na 3 lata), a za kilka lat wniosek odkurzyć i znów ubiegać się o otwar-cie placówki, też na starych zasadach. W ustawie znalazł się bowiem prze-pis, zgodnie z którym do postępowań dotyczących wniosków o wydanie ze-zwolenia na prowadzenie apteki, które wszczęto przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychcza-sowe. Inne sieci z kolei zapowiadają, że w przyszłości rozwijać się będą na za-sadzie franczyzy. Sposobów na ominięcie przepisów poszukują też drobni przedsiębior-cy. Pewną grupę wśród składających wnioski stanowią osoby, które miały jedną lub kilka aptek w formie jedno-osobowej działalności gospodarczej, a teraz zdecydowały się przekształcić je w spółki (np. z o.o.). Liczą na dobry zarobek albo dmuchają na zimne. I w jednym, i w drugim przypadku za-kładają, że gdy udziały w spółce przej-mie nowy wspólnik lub wspólnicy, to nie trzeba będzie uzyskiwać nowego zezwolenia. I to nawet wtedy, gdy na-bywcy nie będą farmaceutami. Czy mają rację? Czy ten i inne sposoby na ominięcie apteki dla aptekarza mają szansę powodzenia?Zapraszam do lektury. ©℗

Joanna Pieńczykowskajoanna.pienczykowska@infor.pl

– O chwili złożenia wniosku, a w konse-kwencji o dacie wszczęcia postępowania, decyduje zatem w praktyce przedsiębior-ca, poprzez przekazanie organowi swojego żądania. Nie jest to żaden fortel prawny, bo przedsiębiorcy wprost korzystają z upraw-nień przewidzianych przez ustawodawcę – podkreśla mec. Kozłowski.Większość podmiotów, które składają wnioski, wcale nie chce jednak w najbliż-szym czasie otwierać nowych aptek. Często jest to wręcz niemożliwe. Niekiedy bowiem mają jedynie podpisaną umowę z dewe-loperem budującym centrum handlowe, które ma być otwarte za rok, za dwa lub więcej lat. Innymi słowy przedsiębiorcy w zasadzie dysponują co najwyżej przy-słowiową dziurą w ziemi. Tak więc złoże-nie wniosku o wydanie zezwolenia jest de facto jedynie formą zabezpieczenia inte-resów na przyszłość – tak, by po zmianach był on rozpoznawany przez wojewódzkie-go inspektora farmaceutycznego jeszcze na podstawie przepisów w obecnym, bardziej korzystnym brzmieniu.Tu jednak pojawia się problem: jeśli ktoś nie ma nawet lokalu, o jego wyposażeniu czy zatrudnionym personelu nie mówiąc – w myśl prawa farmaceutycznego – szans na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki nie ma żadnych. Prawnicy jednak i na to znaleźli legislacyjną furtkę, z której mogą skorzystać składający wnioski. Z in-formacji zaczerpniętych z kilku inspekto-ratów wiadomo już, że coraz więcej przed-siębiorców ją wykorzystuje.

Pomocna instytucja zawieszenia
Na czym polega furtka? Otóż wystarczy zło-żyć wniosek o wydanie zezwolenia, a na-stępnie wystąpić do wojewódzkiego in-spektora farmaceutycznego z kolejnym wnioskiem – o zawieszenie postępowa-nia. Artykuł 98 par. 1 k.p.a. określa bowiem, że organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zo-stało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Przy czym par. 2 art. 98 wpro-wadza cezurę czasową. Przewiduje bowiem, że jeśli w okresie trzech lat od daty zawie-szenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczę-cia postępowania uważa się za wycofane. Warto jednak zwrócić uwagę, że art. 98 par. 1 k.p.a. daje organowi – czyli w tym przypadku wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu – możliwość zawiesze-nia postępowania, zaś nie jest to jego obo-wiązek. Pojawia się więc pytanie: jak duże są szanse na korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie w kontekście składanych przez nich wniosków o wydanie zezwole-nia na prowadzenie apteki, kiedy to o ist-nieniu apteki jeszcze nie może być mowy? – Sposób działania przedsiębiorców wy-nika ze specyfi ki postępowania o wydanie 
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W ostatnich tygodniach wojewódzkie in-spektoraty farmaceutyczne zostały zasy-pane wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z na-szych informacji wynika, że jest ich nawet czterokrotnie więcej niż jeszcze kilka mie-sięcy temu. Powód? Jednym z nich jest chęć skorzystania z przepisów na dotychczaso-wych warunkach. Rzecz w tym, że niekorzystna dla wie-lu przedsiębiorców ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farma-ceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1015), zwa-na potocznie apteką dla aptekarza, zawiera jeden przepis, który dla wielu przedsię-biorców jest korzystny. Otóż art. 2 ust. 1 nowelizacji stanowi, że do postępowań do-tyczących wniosków o wydanie zezwole-nia na prowadzenie apteki, które zosta-ły wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepi-sy dotychczasowe. W praktyce oznacza to, że wszelkie wnioski złożone do 24 czerwca 2017 r. (bo 25 czerwca 2017 r. wejdą w ży-cie nowe restrykcyjne przepisy) – rozpatry-wane powinny być zgodnie z brzmieniem prawa farmaceutycznego sprzed noweli-zacji. A więc między innymi nie będzie do nich stosowana zasada apteka dla apteka-rza i limit maksymalnie czterech placówek na jeden podmiot oraz inne ograniczenia wynikające z nowych przepisów!  infog infografika 
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Radca prawny Wojciech Kozłowski, part-ner w kancelarii Dentons, współkierujący w niej praktyką farmaceutyczną, podkreśla, że przedsiębiorcy składający wnioski mogą skorzystać z wyraźnych i jednoznacznych przepisów kodeksu postępowania admini-stracyjnego. Artykuł 61 par. 3 oraz par. 3a k.p.a. przewiduje, że datą wszczęcia postę-powania inicjowanego wnioskiem strony jest odpowiednio dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej (w przy-padku wniosków składanych na piśmie) lub dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (w przypadku wniosków składa-nych drogą elektroniczną).
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Na czym polega furtka? Otóż wystarczy zło-żyć wniosek o wydanie zezwolenia, a na-stępnie wystąpić do wojewódzkiego in-spektora farmaceutycznego z kolejnym wnioskiem – o zawieszenie postępowa-nia. Artykuł 98 par. 1 k.p.a. określa bowiem, że organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zo-stało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Przy czym par. 2 art. 98 wpro-wadza cezurę czasową. Przewiduje bowiem, że jeśli w okresie trzech lat od daty zawie-szenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczę-cia postępowania uważa się za wycofane. Warto jednak zwrócić uwagę, że art. 98 par. 1 k.p.a. daje organowi – czyli w tym przypadku wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu – możliwość zawiesze-nia postępowania, zaś nie jest to jego obo-wiązek. Pojawia się więc pytanie: jak duże są szanse na korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie w kontekście składanych przez nich wniosków o wydanie zezwole-nia na prowadzenie apteki, kiedy to o ist-nieniu apteki jeszcze nie może być mowy? – Sposób działania przedsiębiorców wy-nika ze specyfi ki postępowania o wydanie 
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Czytając sprawozdania za 
2016 r., trzeba pamiętać 
o noweli sprzed dwóch lat

zatwierdzające ubiegłoroczne wyniki 
fi nansowe spółek mają dwa tygodnie 
na zapoznanie się z dokumentacją, 
która była sporządzana już według 

o tym pamiętają, bo nowelizacja 
je wprowadzająca była w 2015 roku 

(nie)koniecznie 
dla aptekarza

prenumerata
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