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Rozdział 5: Kwestie prawne, finansowanie i tworzenie sieci kontaktów 
 

 Podsumowanie 
 

Rozdział 5 "Kwestie prawne, finansowanie i tworzenie sieci kontaktów" daje potrzebną wiedzę na 
temat faktów i kwestii prawnych w krajach związanych z daną branżą. Jednocześnie w tej części 
można odnaleźć informacje, które pomogą pozyskać fundusze i wsparcie finansowe z różnych źródeł. 
Prezentowane i wyjaśniane w prosty sposób zostały również tematy dotyczące sieci kontaktów. 
 
 

 Rezultaty nauczania 
 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe: 
 

1. Niezbędne aspekty prawne i finansowe. 
2.Tworzenie i prowadzenie biznesu w oparciu o przepisy prawne  
3.Tworzenie skutecznych sieci kontaktów 
 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne:  
 

1. Planuje i realizuje kolejne etapy planowania biznesowego. 
2. Prezentuje doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej. 
3. Pracuje samodzielnie lub z zespołem i ustala zadania, które prowadzą do 
osiągnięcia celu głównego. 
4. Rozumie warunki prawne i finansowe w poszczególnych krajach UE. 

  



 

 
Zanim założysz swój biznes w sektorze roślin leczniczych, wiesz już, że musisz przygotować wiele 
dokumentów, przeprowadzić specjalne badania i opracować biznesplan. Dodatkowo, oczywiście 
musisz się upewnić, że masz prawo prowadzić swoją działalność w tym konkretnym sektorze i w 
określonym miejscu (miasto, kraj itp.). 

Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące produktów leczniczych jest bardzo złożone, a jego 
podstawa jest związana z potrzebą uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, co musi 
nastąpić przed wprowadzeniem leku na rynek. Głównym celem jest ochrona zdrowia publicznego 
poprzez zachęcanie do wysokiej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa. Wszystkie główne wymagania 
i procedury przedstawione są w rozporządzeniach zawartych w "Zasadach rządzących produktami 
leczniczymi w Unii Europejskiej". Uwzględniono wiele danych liczbowych popartych innymi 
publikacjami, takimi jak wytyczne dobrej praktyki produkcji (GMP). (www.omicsonline.org) 

Rośliny lecznicze są od wielu lat wykorzystywane we wszystkich częściach świata przez młodzież 
i starsze pokolenie. Mimo to w XX wieku wprowadzono surowe przepisy dotyczące leków ziołowych 
w środowisku prawnym. Ramy regulacyjne UE obejmują szczególne wymogi dotyczące ziołowych 
produktów leczniczych (HMP), które są niezależne od ich statusu prawnego: tradycyjny ziołowy 
produkt leczniczy (THMP) lub produkty oparte na dowodach klinicznych - ugruntowane zastosowanie 
(WEU). 

Zdając sobie sprawę z tego, jak trudne może to być dla Państwa, chcielibyśmy przedstawić kilka 
informacji dotyczących kwestii prawnych i finansowych. 

 Kwestie prawne 

Europejskie prawo farmaceutyczne klasyfikuje produkty ziołowe jako "normalne" produkty lecznicze, 
jeśli udowodni się, że zapobiegają one chorobie lub pomagają przywrócić, skorygować lub usprawnić 
wybrane funkcje fizjologiczne. W zależności od zastosowania i przygotowania produktu można go 
stosować w różny sposób. Herbatę z mięty pieprzowej można na przykład traktować jako żywność 
lub lek. Innym przykładem jest ekstrakt senesu, który musi być uznany za lek ze względu na jego 
działanie farmakologiczne. 

Składniki ziołowych produktów leczniczych i zachodzące zmiany mają stały wpływ na ocenę 
regulacyjną. Jest to również trudne dla agencji ochrony zdrowia i władz krajowych. 

Od dłuższego czasu roślinne produkty lecznicze stanowią część dziedzictwa kulturowego i to może 
być jednym z powodów, dla których produkty te są nadal szeroko stosowane w Niemczech - czyli 
w kraju, gdzie ten rynek rozwija się bardzo szybko. 

Z ostatnich badań wynika, że ponad 70% niemieckiej populacji przyznało, że używało naturalnych 
ziół/medykamentów, a poza tym ich pierwszym wyborem w przypadku leczenia większości drobnych 
chorób lub zaburzeń są ziołowe produkty lecznicze. 

Podczas gdy łączny rynek europejski wynosi 39%, Niemcy mają największy udział pod względem 
wartości, przed Francją (29%), Włochami (7%), Polską (6%) i Wielką Brytanią (6%). Ziołowe produkty 
lecznicze znajdują się w czołówce 200 spośród 2000 najczęściej przepisanych leków, które w 2000 r. 
były refundowane przez państwowe ubezpieczenia zdrowotne. Przykładem może być np. produkt 
składający się z drożdży sacharomycesowych, stosowany w objawowym leczeniu biegunki, zajmuje 
51 pierwsze miejsce z 1,5 mln recept, gdzie najpopularniejszy lek Loperamid, znajduje się na pozycji 



 

145 z 851 000 recept. Z drugiej strony najważniejsze zioła to liście miłorzębu, dziurawiec, bluszcz 
(Hedera helix), jemioła, głóg, i kasztan. 

Prezentowane dane pokazują, że przy tworzeniu profesjonalnych produktów ziołowych należy 
pamiętać, że są one słusznie sklasyfikowane jako produkty lecznicze, ponieważ są stosowane jako 
takie. Jednocześnie ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją leki ziołowe, które mogą stanowić zagrożenie 
nawet przy prawidłowym stosowaniu. Tego rodzaju zagrożenia dla ludzi i zwierząt są zazwyczaj 
umiarkowane i można ich uniknąć poprzez odpowiednie etykietowanie. 

Problemem, który można zaobserwować jest to, że istnieje potencjalna interakcja pomiędzy 
ziołowymi produktami leczniczymi a konwencjonalnymi lekami. Najbardziej widoczny przykład to 
dziurawiec. W takim przypadku należy dokładnie zdiagnozować ryzyko. Kluczowe znaczenie ma 
zrównoważenie potencjalnych korzyści i wyraźne oznakowanie produktu dla konsumentów 
i pracowników służby zdrowia w celu ochrony zdrowia publicznego. 

“Te szczególne wyzwania zostały dostrzeżone podczas ósmej międzynarodowej konferencji organów 
regulacyjnych ds. narkotyków (ICDRA), która odbyła się w Bahrajnie w 1996 roku. Państwa 
członkowskie WHO zachęcono do ustanowienia grup ekspertów ds. leków ziołowych w ich własnych 
krajach i regionach oraz do uaktualnienia ustawodawstwa krajowego w celu umożliwienia rejestracji 
ziołowych produktów leczniczych. Potwierdzono to ponownie podczas IX ICDRA w Berlinie w 1999 
roku ". (http://apps.who.int/medicinedocs/en/) 

Podsumowując wszystkie fakty, europejskie doświadczenia pokazują, że ziołowe rośliny lecznicze są 
odpowiednio przypisane do grupy produktów leczniczych. Spowodowane jest to tym, że stosowany są 
tak samo jak każdy inny lek. Ryzyko, które może się pojawić, musi być zidentyfikowane i oznakowane 
tak, jak w przypadku każdego innego materiału medycznego. 

Finansowanie i tworzenie sieci kontaktów 

Unia Europejska co roku proponuje finansowanie w formie kredytów preferencyjnych i dotacji dla 

wielu różnych sektorów. Główne obszary, które mogą być objęte wsparciem UE to: edukacja, 

zdrowie, ekosystem, ochrona konsumentów, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, rolnictwo, 

pomoc społeczna i humanitarna. Wszystkie programy finansowania są zarządzane zgodnie z bardzo 

surowymi przepisami i regulacjami prawnymi, które pomagają zapewnić odpowiednią kontrolę. 

Kontrola dotyczy głównie tematu związanego z funduszami - w jaki sposób są one wykorzystywane, 

przez kogo i kiedy. Fundusze muszą być wydawane w sposób przejrzysty - dostępny dla wszystkich. 

Proces finansowania UE jest bardzo złożony, ponieważ istnieją różne rodzaje programów 

prowadzonych przez różne podmioty. Każdy projekt ma określoną grupę docelową, do której może 

być skierowany. Projekty są podzielone według tematu, czasu trwania, grupy docelowej i lokalizacji. 

Ponad 76% budżetu UE jest zarządzane przez Państwa Członkowskie. Obejmuje to fundusze 

strukturalne, z których finansowane są regionalne przepisy, szkolenia, wsparcie społeczne, a także 

rolnictwo (wsparcie dla rolników). 

 

 

 



 

Dwa główne rodzaje finansowania (www.eubusiness.com) 
 

Dotacje - dotyczą konkretnego projektu. W większości przypadków, po publicznym ogłoszeniu 

zwanym "konkursem". W tym przypadku część środków jest przekazywana przez UE, a część z innego 

źródła. 

Zamówienia publiczne - Zamówienia obejmują konkretny obszar, taki jak: pomoc techniczna 

i szkolenia, doradztwo, organizacja konferencji, zakup sprzętu informatycznego itp. Środki 

przyznawane w drodze zaproszenia do składania ofert. 

28 komisarzy UE ma obowiązek i odpowiedzialność dopilnować, aby wszystkie środki były wydawane 

prawidłowo i wykorzystywane w odpowiedni sposób. Istnieje również wiele funduszy UE, którymi 

zarządza się na poziomie krajowym - znajdują się one pod kontrolą odpowiednich instytucji 

krajowych, które mogą przeprowadzić audyt. 

 

Beneficjenci funduszy: 
 

 Małe przedsiębiorstwa 

 Organizacje pozarządowe i organizacje społeczne 

 Grupy, które mają pomysł, ale nie mają wystarczającego wsparcia finansowego 

 Osoby z pomysłami na biznes 

 Startupy 

 Niepełnosprawni 

 Naukowcy 
 

W ramach budżetu UE w latach 2007-2013 przeznaczono ponad 53 mld EUR na badania naukowe, 

związane głównie z siódmym priorytetem. Dotacje dostępne są w formie dofinansowania badań 

naukowych związanych ze współpracą naukową, rozwojem innowacyjnych idei i zwiększaniem 

potencjału. 

 Rolnicy 
 

Większość osób prowadzących gospodarstwo rolne nie jest świadoma potencjalnych korzyści. 
Większość z nich kwalifikuje się do otrzymywania dopłat bezpośrednich. Podobnie jak każde inne 
wsparcie wymaga ono przestrzegania niektórych zasad, takich jak na przykład: przestrzeganie norm 
związanych z ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt i bezpieczeństwem żywności. 

 

Dwa główne rodzaje finansowania: 

- Program "Uczenie się przez całe życie" - możliwości studiowania i uczenia się w ramach programu 

Erasmus, wsparcie dla studentów, nauczycieli, osób dorosłych, ERASMUS+. 

- Program "Młodzież w działaniu" - możliwość wyjazdu za granicę w celu podjęcia pracy lub 

wolontariatu. 

 



 

Rynek w Europie jest bardzo szeroki - może objąć wszystkie sektory. Sektor medyczny związany jest 
z różnorodnymi i dobrze udokumentowanymi roślinami leczniczymi. Faktem jest, że w Europie 
zarówno licencjonowane, jak i nielicencjonowane produkty lecznicze są dostępne dla klienta. 
Z punktu widzenia zarówno suplementów diety, jak i leków bez recepty, rynek produktów HMAP jest 
uważany za jeden z wiodących sektorów w Europie. W 1994 r. roczny obrót ze sprzedaży leków 
ziołowych OTC wyniósł 6 mld USD, a w 1997 r. wzrósł do 7,5 mld USD, wzrastając w tempie od 10 do 
15 % rocznie. Wielkość sprzedaży na europejskim rynku licencjonowanych leków ziołowych 
oszacowano w 1997 r. na ponad 475 mln USD, przy czym największa sprzedaż dotyczyła trzech 
produktów na bazie miłorzębu (Ginkgo biloba). W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił spadek sprzedaży 
produktów ginkgo w Niemczech, jednym z najbardziej rozwiniętych rynków ziołowych (sprzedaż 
spadła z 9,9 mln w 1993 r. do 8,5 mln w 1997 r.). Natomiast w przypadku innych ziół odnotowano 
wzrost sprzedaży. Przykładem może być dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), który 
odnotował gwałtowny wzrost sprzedaży z 2,6 do 8,5 mln w latach 1993-1997. Wiodące produkty 
ziołowe odnotowujące najwyższą sprzedaż pochodziły z ginkgo, żeń-szenia, czosnku, dziurawca, 
wiesiołka i jeżówki. 
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