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Recenzja rozprawy doktorskiej 

pt. „Standardy prawne dotyczące kierowanej do publicznej wiadomości reklamy 

leków wydawanych na receptę w Polsce i Stanach Zjednoczonych 

 – analiza prawnoporównawcza” (ss. 177)  

przygotowanej przez mgr Hannę Bachowską 

pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Żmija, prof. UŚ 

 

Uwagi ogólne 

 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska została zatytułowana 

„Standardy prawne dotyczące kierowanej do publicznej wiadomości reklamy 

leków wydawanych na receptę w Polsce i Stanach Zjednoczonych – analiza 

prawnoporównawcza”. Praca stanowi opracowanie liczące 177 stron. Rozważania 

Autorki zostały przedstawione w punktach, bez podziału na rozdziały właściwego dla 

prac naukowych. Nie da się też w pracy wyodrębnić wyraźnie zarysowanych części 

obejmujących poszczególne problemy badawcze. Oceniając pracę doktorską w 

pierwszej kolejności zwraca się uwagę na trafność doboru tematu i jego ujęcie oraz 

konstrukcję pracy. Doktorantka formułuje temat dość szeroko, zakładając, że praca 

dotyczyć będzie standardów prawnych w zakresie reklamy i to w dwóch zupełnie 

różniących się porządkach prawnych. Można założyć, przy takim sformułowaniu 

tematu, że polem badawczym obejmie się analizę istniejących rozwiązań i ich 

porównanie w ramach określonych ustawowo standardów, względnie praca będzie 
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miała na celu stworzenie i omówienie pewnych modeli, względnie modelu 

odnoszącego się do analizowanej materii. Przystępując do lektury czytelnik, a na 

pewno recenzent, posiada pewną wiedzę w tym zakresie i zakłada, że Autorka 

przedstawi rozwiązanie określonych problemów badawczych, które w tak zarysowanym 

polu badawczym się pojawiają. Lektura szczegółowa pracy, ale także spojrzenie na 

spis treści, tylko po części potwierdzają to założenie. Pole badawcze jest szerokie, przy 

czym Autorka wielokrotnie, wychodzi poza jego ramy wyjaśniając kwestie, które 

powinna pozostawić poza pracą, gdyż recenzent to wie, a czytelnik powinien tę wiedzę 

zdobyć z innych źródeł (np. s. 85 i n.). Praca ma przez to charakter nie tyle 

problemowy, ale opisowy, wyjaśniający, uzupełniający czy wprowadzający do 

problematyki. Odbywa się to kosztem szczegółowości rozważań w zakresie właściwych 

problemów badawczych. Zawsze, przy szeroko zarysowanych polach badawczych, a 

nade wszystko przy pracach prawnoporównawczych, trzeba utrzymać dyscyplinę 

badawczą, dzięki której rozważania będą po pierwsze uporządkowane wedle 

przyjętego wcześniej schematu, a po drugie, nie będą wykraczać poza niezbędny 

zakres wyznaczony główną tezą badawczą pracy. W kontekście prawa 

amerykańskiego Autorka wyjaśniała zupełnie niepotrzebnie, zawiłości systemu 

prawnego. Nie trzyma zresztą dyscypliny w tym zakresie i np. w punkcie 

zatytułowanym: Prawodawstwo USA analizuje zasady prawa unijnego (s. 90). To 

odbija się na spójności prowadzonych analiz i włączeniu do pracy szeregu wątków 

pobocznych czy marginalnych, które w jakiś mniej lub bardziej celowy sposób wiążą się 

z amerykańskimi regulacjami prawnymi w zakresie reklamy produktów leczniczych. Nie 

jest, przynajmniej w moim przekonaniu, zadaniem Autorki pracy, by wprowadzać do 

systemu prawnego państwa obcego. Autorka powinna skoncentrować uwagę na 

problemie stanowiącym trzon rozważań. 

Sformułowanie tematu pozwala założyć, że istnieją w obu systemach standardy 

prawne dopuszczające reklamę produktów leczniczych wydawanych na receptę, które 

w ramach pracy zostaną porównane. Trudno się zgodzić z tym stanowiskiem, gdyż de 
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lege lata w systemie prawa polskiego reklama produktów leczniczych wydawanych na 

receptę nie jest dopuszczalna. Nie sposób przyjąć zatem, że istnieje jakiś standard w 

tym zakresie, w przeciwieństwie do prawa amerykańskiego. Nawet gdyby jednak 

przyjąć, że zakaz reklamy produktów leczniczych wydawanych na receptę jest pewnym 

standardem (tak, jak rozumie go Autorka pracy) określić należałoby chyba czy 

stworzony został, tak w jednym jak i w drugim przypadku, jakiś ogólny standard prawny 

w tym zakresie, oraz czy ów standard (przy założeniu jego istnienia) można z jednego 

do drugiego systemu przenieść bez uwzględnienia kontekstu aksjologicznego, 

społecznego, historycznego czy legislacyjnego.   

Autorka, co poczytuję na plus, ma ambicję zaprezentowania standardu 

prawnego w zakresie dopuszczalności reklamy produktów leczniczych na receptę, 

który mógłby zostać zaaplikowany do polskiego systemu prawnego. Rozumowanie jest 

tu jak się wydaje następujące: skoro można reklamować produkty lecznicze wydawane 

na receptę w jednym porządku prawnym i przemawiają za tym określone racje, to nie 

ma przeszkód, by przenieść to rozwiązanie do innego porządku, przy wykazaniu 

trafności owych racji i ich przystawalności do rzeczonego porządku prawnego. To 

czego czytelnik musi się doszukać, to wspólna oś owych racji tak w jednym jak i w 

drugim przypadku. Mi było ciężko tę oś zlokalizować, zwłaszcza w kontekście prawa 

polskiego.  

Przechodząc do oceny konstrukcji pracy: ma ona zupełnie nieakceptowaną 

strukturę, gdy chodzi o prace doktorskie. Oczywiście nie obciąża to wyłącznie 

Doktorantki, niemniej jednak czytając ma się wrażenie, że jest to praca, której „zabrakło 

czasu” na doszlifowanie warsztatu, która nie jest kompletna, gdy chodzi o 

prezentowane analizy, ich kolejność i spójność. Nieprzyjęcie przez Autorkę określonej 

konstrukcji pracy, z założeniem koniecznej budowy każdego rozdziału, 

przechodzeniem w pracy „od ogółu do szczegółu” zemściło się boleśnie po pierwsze w 

przypadkowości i dość odtwórczym i niepogłębionym charakterze analiz. Po drugie, 

objawiło się też tym, że czytelnik, niestety także recenzent, musi doszukiwać się 
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szczegółowych tez badawczych i życzliwie wywodzić je z dość przypadkowych 

rozważań, często także przypadkowo i ogólnie zatytułowanych. Problemem w pracy 

jest też to, że spis treści nie we wszystkich przypadkach przekonuje czy mowa jest o 

prawie polskim czy prawie amerykańskim, czy rozważania prowadzone są de lege lata 

czy de lege ferenda. Od Autorki oczekiwać należałoby natomiast postawienia tezy: np. 

„dopuszcza się reklamę produktów leczniczych wydawanych na receptę przy spełnieniu 

następujących przesłanek” albo „nie dopuszcza się reklamy produktów leczniczych 

wydawanych na receptę”, a następnie konsekwentnego weryfikowania założeń 

badawczych: w kwestii ustalenia jakie wartości przemawiają za dopuszczalnością 

reklamy produktów leczniczych na receptę, jakie argumenty przemawiają za przyjęciem 

(odrzuceniem) rozwiązań amerykańskich i dlaczego, do kogo może być kierowana 

reklama produktów leczniczych na receptę, etc. W pracy nie ma powyższych założeń, 

odpowiedzi na pytania stanowiące istotę rozstrzygnięcia przyjętego przez prawodawcę 

trzeba szukać samemu. Dość wskazać, że rozważania w niektórych punktach, 

traktowanych przez Autorkę jako rozdziały kończą się: „Natomiast w przypadku leków 

wydawanych na receptę ponownie należy podkreślić, że to lekarz decyduje o ich 

przepisaniu, zatem wydaje się, że powyższy argument nie znajdzie zastosowania.” (s. 

75). Faktycznie, może się wydaje, niemniej jednak w pracy należy te wszystkie „wydaje 

się” (pojawiające się 20 razy) udowodnić prowadząc analizę dogmatyczną czy 

prawnoporównaczą.  

Po trzecie, wywód w wielu miejscach się urywa, a czytelnik musi sam 

odpowiadać sobie na pytanie po co Autorka prowadzi analizy w tym zakresie (np. 37: 

„Przez osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi rozumie się farmaceutów 

i techników farmaceutycznych. Należy zastanowić się, czy pojęcie to obejmuje także 

przedstawicieli handlowych. W mojej ocenie odpowiedź na to pytanie powinna być 

twierdząca, ponieważ osoby te uczestniczą w procesie obrotu lekami”). Pomijając już 

ocenną i referatową postać wypowiedzi, zupełnie niespotykaną w pracach 

prezentowanych w postępowaniach awansowych, w pracy brakuje wniosków, które 
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pozwalałyby Autorce zamykać wątki i przechodzić do następnych. Często czytelnik jest 

po prostu porzucony w rozważaniach i musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie co z 

tych rozważań wynika.  

Problemem jest też cel pracy. On w każdej pracy naukowej jest istotny. W pracy 

w postępowaniu awansowym ma przekonać o umiejętności prowadzenia badań, 

wyznaczaniu problemów badawczych i ich rozwiązywaniu. Cel pracy przekonuje także, 

że autor wnosi do nauki, w tym przypadku prawa, na tyle dużo, że przekonuje o 

możliwości uzyskania stopnia naukowego. Autorka nie formułuje celu wyraźnie we 

wstępnie. Pisze jednak: „Oś pracy stanowi teza, że zakaz kierowania do publicznej 

wiadomości reklamy leków wydawanych na receptę nie jest zasadny. Stanowi on 

bowiem ograniczenie konstytucyjnego prawa do wolności działalności gospodarczej, 

przy czym w mojej ocenie nie może być uzasadniony ważnym interesem publicznym w 

postaci ochrony zdrowia. Nie zgadzam się bowiem z argumentem, że kierowanie do 

publicznej wiadomości reklamy leków wydawanych na receptę mogłoby spowodować 

to, że pacjenci przyjmowaliby więcej leków. To lekarz każdorazowo decyduje, czy 

przepisać pacjentowi dany lek. Pacjenci nie mają możliwości dokonania zakupu leku o 

kategorii Rx samodzielnie, bez uprzedniego otrzymania recepty” (s. 9). To oczywiście 

ważne założenie badawcze, wprawdzie mnie nie przekonuje o konieczności 

poszerzenia zakresu dopuszczalności reklamy produktów wydawanych na receptę, 

niemniej jednak Autorka odważnie podejmuje problem. 

Mogę się oczywiście mylić, niemniej jednak brakuje mi w pracy jakiejś myśli 

przewodniej, czegoś co połączyłoby rozważania z obu porządków prawnych, i co 

wyznaczałoby nie tylko odpowiednią kolejność rozważań, ale także wyprowadziłoby 

Autorkę z dość oczywistego przywoływania rozstrzygnięć legislacyjnych, w dodatku w 

dość przypadkowej kolejności do przedstawienia własnego pomysłu ujęcia tego 

zagadnienia. Trudno mi zaakceptować fakt, że potencjał i walor pracy miałby zostać 

ograniczony do ujęcia, że: „Cele, które stawiam sobie w niniejszej pracy to po pierwsze 

rozpoczęcie dyskusji, która nie ograniczy się do powielenia niewystarczająco 
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uzasadnionych tez, a po drugie przedstawienie wniosków de lege ferenda.” (s. 10).  

 

* 

W recenzjach prac naukowych przedkładanych dla uzyskania stopnia lub tytułu 

naukowego rozstrzygnąć należy czy prezentowana praca ma charakter nowatorski i 

czy wnosi do nauki prawa na tyle dużo, by stanowić podstawę do dalszego 

postępowania. Tu nie mam najmniejszych wątpliwości, że praca jest nowatorska. 

Oceniając pracę mgr Hanny Bachowskiej należy zauważyć, że po pierwsze, 

zagadnienie badawcze jest niezwykle istotne społecznie, tak gdy chodzi o wymiar 

naukowy jak i praktyczny, co więcej wpływa na swobodę prowadzenia działalności 

gospodarczej. Dotyczy problemu reklamowania leków wydawanych wyłącznie na 

receptę. Dla potencjalnego odbiorcy ma znaczenie to czy o lekach i ich działaniu dowie 

się od profesjonalnego podmiotu (najczęściej lekarza lub farmaceuty) czy dowie się z 

reklamy. Ma to znaczenie także w świadomym podejmowaniu przez niego decyzji co 

do zaproponowanego przez lekarza sposobu leczenia. Po drugie, tematyka pracy jest 

wielowątkowa i nie może zostać ujęta w ramach jednej gałęzi prawa, co więcej 

wykazuje się istotną interdyscyplinarnością. Nie sposób rozstrzygnąć wielu kwestii 

zawartych w pracy wyłącznie na gruncie nauk prawnych. Konieczne są odniesienia do 

nauk medycznych w szczególności farmacji. Po trzecie, problematyka zawarta w pracy 

nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania.  

Doceniam w tym zakresie trud, który podjęła Autorka. Dostrzegam wysiłek 

badawczy nakierowany w istocie na uporządkowanie i opracowanie zagadnień. Gdyby 

ująć pracę wedle schematu: wartości przemawiające za ochroną zdrowia a wartości 

przemawiające za swobodą reklamy produktów leczniczych wydawanych na receptę  

ma ona szansę stać się swoistą „mapą drogową” dla prawodawcy. Uważam, że nie 

można jednak poprzestać na argumentacji „z przeniesienia” rozwiązań z jednego 

systemu prawnego do drugiego.  
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* 

Odnosząc się z kolei do struktury pracy, a właściwie jej braku i kolejności ujęcia 

poszczególnych zagadnień uważam, że pracy należało stanowczo nadać inną 

strukturę. Nie będę przekonywać członków komisji o konieczności publikacji pracy i 

zmiany struktury w przygotowaniu do druku. Uważam, że praca na tym etapie 

szczegółowości analiz, opanowania warsztatu po prostu na publikację nie zasługuje, 

niemniej jednak czuję się w obowiązku zwrócić uwagę na niedociągnięcia warsztatowe 

w tym zakresie. Praca musi odpowiadać pewnym założeniom warsztatowym i 

realizować założenia badawcze „od ogółu do szczegółu”. Obecny układ pracy nie 

odzwierciedla celu szczegółowego, który praca powinna realizować i zamysłu 

stworzenia kompleksowego opracowania w zakresie dopuszczalności reklamy 

produktów leczniczych wydawanych na receptę. Zwracam uwagę także na budowę 

poszczególnych punktów, które w pracach awansowych powinny mieć postać 

rozdziałów, a ponadto zawierać zbliżoną liczbę stron i podobny układ wewnętrzny. 

Analizy powinny także kończyć się wnioskami w poszczególnych rozdziałach.  

Uważam jednak, że są to niedociągnięcia, które powinny zostać wyeliminowane 

na etapie przygotowania pracy przed jej przekazaniem do recenzji. Czytając pracę mgr 

Hanny Bachowskiej ma się wrażenie, że nigdy nie widziała ona żadnej przykładowej 

pracy doktorskiej i pozostawała we własnym przekonaniu o tym jak taka praca powinna 

wyglądać. Wyszło tak, że powinna wyglądać akurat inaczej niż przedstawia ją 

Doktorantka.  

* 

Nie mam wątpliwości natomiast co do wagi zagadnienia. Autorka podejmuje 

ważny problem, który choć w zakresie reklamy jest obecny w dyskusji, zwłaszcza 

przedstawicieli nauk ekonomicznych, to jednak w ramach dyskursu prawniczego, 

zwłaszcza gdy chodzi o produkty lecznicze, nie doczekał się dotąd wielu opracowań o 

charakterze kompleksowym, w szczególności, gdy mowa o porównaniu z systemem 

prawnym dopuszczającym tego rodzaju reklamę. Praca ma ogromny potencjał 
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badawczy, obejmuje niewiarygodny wysiłek Autorki i jest niewątpliwie potrzebna. 

Tematyka rozważań pozostaje doniosła społecznie, od lat jest też przedmiotem 

cząstkowych dyskusji nie tylko prawniczych, ale i w gronie lekarzy, farmaceutów czy 

etyków. Nie można także zapominać o stanowisku osób zajmujących się 

ograniczeniami w zakresie swobody działalności gospodarczej.  

 

Strona merytoryczna pracy   

 

Wieloaspektowość zagadnienia skłania do przyjrzenia się wyłącznie wybranym 

tezom prezentowanym przez Doktorantkę. Ramy recenzji i sama recenzja nie są 

oczywiście miejscem do rozbudowanych pochwał, polemik i analiz, niezależnie od tego 

czy recenzent przyjmuje stanowisko zbieżne czy odmienne od prezentowanego w 

pracy. Czuję się jednak w obowiązku zwrócić uwagę na kilka wybranych zagadnień 

poruszonych w pracy. Moje zadanie jest tym trudniejsze, że choć nie podzielam 

stanowiska w zakresie określenia celu badawczego pracy i potrzeby „przeniesienia” do 

polskiego porządku prawnego rozwiązań w zakresie dopuszczalności reklamy 

produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na receptę, to jednak nie neguję 

potrzeby monograficznego opracowania w tym zakresie. To ciekawe zagadnienie.  

Jest w pracy wiele stwierdzeń, z którymi w obecnym stanie prawnym, a nawet de 

lege ferenda zgodzić się nie sposób; są też w pracy tezy, jak się wydaje, zawierające 

pewne uproszczenia i błędy merytoryczne. Te punkty pracy będą przedmiotem 

poniższej recenzji, mogą się także stać przedmiotem dyskusji w przyszłości, w 

szczególności w trakcie publicznej obrony.  

* 

W prezentowanej recenzji odstąpię od szczegółowego opisu zawartości 

poszczególnych punktów, czyni to Autorka na s. 13-15, a merytoryczne uwagi 

szczegółowe ograniczę do następujących:  

− jeżeli jest tak jak twierdzi Autorka pracy, że „W literaturze wskazuje się, że 
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reglamentacja w zakresie reklamy leków ma na celu ochronę życia i zdrowia 

konsumentów, ponieważ prawo powinno chronić konsumentów przed 

przekazami, które zachęcają do samoleczenia bez konsultacji lekarskiej” (s. 54) 

to należałoby udzielić odpowiedzi na pytanie, i to w zdecydowanie bardziej 

rozbudowanej formie niż ma to miejsce w pracy, czy podmiot, który stosuje leki 

na podstawie przepisanej przez lekarza recepty może być traktowany jak 

konsument. Mam wątpliwości czy pacjenta można postrzegać jako konsumenta 

zarówno w zakresie zawieranej przez niego umowy jak i w kontekście 

formułowanych do niego przekazów reklamowych, w szczególności odnośnie 

produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na receptę. W rozważaniach na 

temat podmiotowości pacjenta przyjmuje się współcześnie jako główną tezę 

współdecydowanie lekarza i pacjenta w podejmowaniu decyzji w procesie 

leczenia. Taka konstrukcja zakłada istnienie dwóch równouprawnionych i 

równorzędnych stron, którymi w postępowaniu medycznym są pacjent i lekarz. 

Lekarz będąc partnerem pacjenta jest jednak podmiotem profesjonalnym i 

kwalifikowanym zobowiązanym do zachowania zawodowej staranności. Nie 

oznacza to jednak, ani że lekarz w obawie o naruszenie praw podmiotowych 

pacjenta powinien przystać na każdą propozycję postępowania ani że może 

oczekiwać od niego propozycji co do dalszego postępowania. Najważniejszym 

elementem postępowania jest bowiem doświadczenie zawodowe i wiedza 

medyczna lekarza, i to lekarzowi pozostawić należy ocenę czy propozycje a 

czasem żądania pacjenta znajdują uzasadnienie w stanie zdrowia. To będzie 

rodzić konsekwencję tego rodzaju, że jeżeli zdaniem lekarza, proponowane 

działanie nie jest wskazane, nie powinien się on zgodzić na jego wykonanie, a 

jeżeli wyrazi zgodę naraża się na odpowiedzialność za działanie sprzeczne z 

aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością. 

− Mając powyższe na uwadze rozstrzygnąć zatem należy jak daleko mogą być 

posunięte żądania pacjenta, i na ile lekarz powinien im sprostać, a także jak 



 

Znak sprawy  

 

Collegium Iuridicum Novum 
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego  
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań 
Tel. +48/61/8294268 

www.prawo.amu.edu.pl 

Strona | 10 

należałoby traktować żądania pacjenta, który znając przekaz reklamowy leków 

wydawanych na receptę oczekiwałby konkretnych propozycji ze strony lekarza. 

W moim przekonaniu należałoby w tym zakresie sięgnąć do konstrukcji z art. 6 

Kodeksu Etyki Lekarskiej i rozważyć czy treść tego przepisu nie wyłączałaby 

proponowanych przez Autorkę rozwiązań. Jeżeli jest bowiem tak, że „Lekarz ma 

swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za 

najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do 

rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy” to fakt 

reklamy produktów leczniczych wydawanych na receptę mógłby spowodować, 

że propozycje wychodziłyby nie od lekarza, ale od pacjenta. Oczywiście nie 

neguję faktu, że tak nie dzieje się nawet bez dopuszczalnej w systemie prawnym 

reklamy produktów leczniczych na receptę niemniej jednak ostatecznie i finalnie 

to podmiot profesjonalny podejmuje w tym zakresie decyzję i ponosi 

odpowiedzialność. 

− Dalej, można przyjąć, że pacjent zawierając umowę z profesjonalistą (lekarzem) 

dokonuje czynności prawnej, o której mowa w art. 22¹ k.c. Umowę zawieraną 

przez pacjenta określić można jako umowę starannego działania, o cechach 

umowy zbliżonej do zlecenia (art. 750 k.c.). Jedynie na marginesie rozważań 

wskażę, że istniałaby w tym zakresie konieczność sięgnięcia do pracy G. 

Glanowskiego, pt. „Umowa o świadczenie zdrowotne” (Warszawa 2019). W 

zakresie podmiotowym pacjent odpowiada definicji konsumenta z art. 22¹ k.c. 

Umowa zawierana między pacjentem a lekarzem jest czynnością, która nie 

zostaje przez pacjenta dokonywana w ramach działalności gospodarczej ani 

zawodowej, chociaż w sytuacjach szczególnych pacjentowi można przypisać 

profesjonalną znajomość celu oraz treści zawieranej umowy. Niemniej jednak 

nawet taka znajomość treści i celu zawieranej umowy nie powinna przesądzać o 

obustronnie profesjonalnym charakterze umowy. Nie można bowiem zapominać, 

że nawet w tej sytuacji „profesjonalista – lekarz” poddający się badaniu, 
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zabiegom czy leczeniu narażony jest na naruszenie jego praw oraz że znajduje 

się w przymusowej sytuacji.  

− Ograniczenia o charakterze podmiotowym zostają w przypadku umowy lekarza i 

pacjenta w sposób szczególny uściślone ze względu na naturę omawianego 

stosunku prawnego. Tu różnię się w podejściu z Doktorantką. Wprawdzie obie 

uważamy, że w pewnych sytuacjach pacjenta można traktować jak konsumenta, 

niemniej jednak, jeśli dobrze rozumiem intencję pracy, dopuszczalność 

przechylenia w kierunku konsumenckich konsekwencji tej sytuacji jest u Autorki 

pracy podyktowana względami swobody działalności gospodarczej nie właściwą 

prawu prywatnemu zasadą równouprawnienia stron. Ja uważam, że zasada 

równouprawnienia, w którą wpisywałaby się reklama produktów wydawanych na 

receptę, interpretowana i oceniana musi być także w oparciu o zasady rządzące 

prawem wykonywania zawodu przez lekarza i standardem należytej staranności 

tego podmiotu. Dodatkowo zasada równouprawnienia postrzegana musi być 

przez pryzmat sytuacji w jakiej znajduje się pacjent. Sytuacja ta jest dla pacjenta 

sytuacją przymusową, a on sam narażony jest na naruszenie jego praw 

podmiotowych. To właśnie owa przymusowa sytuacja sprawia, że w procesie 

leczenia pacjent jawi się jako podmiot słabszy, narażony na wykorzystanie jego 

braku doświadczenia czy niewiedzy przez podmiot profesjonalny. Reklama 

produktów wydawanych wyłącznie na receptę nie poprawi tej sytuacji. 

− W kontekście powyższych uwag uważam, że dopuszczenie reklamy produktów 

leczniczych wydawanych wyłącznie na receptę mogłoby, inaczej niż chce 

Autorka, nie tyle poszerzyć wiedzę pacjenta co do możliwych, a jeszcze nie 

proponowanych środków i metod leczenia, ale wzmocnić słabość sytuacji 

przymusowej, w której znajduje się pacjent. Założenie, że reklama produktów 

wydawanych wyłącznie na receptę wzmocni informacyjne samostanowienie 

pacjenta już na etapie przedkontraktowym czy w ramach profilaktyki jest w moim 

przekonaniu dość idealne i oparte na doskonałej wiedzy pacjenta i umiejętności 
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oddzielania przekazu reklamowego i jego celu (zazwyczaj komercyjnego) od 

informacji o danym produkcie. 

− Uważam, że jest akurat odwrotnie, ze względu na brak szczególnej wiedzy 

pacjenta tak w zakresie diagnozy i terapii na etapie przedkontraktowym oraz 

przed postawieniem diagnozy i zaproponowaniem określonych metod i środków 

kierowane do pacjenta informacje powinny spełniać wymogi określone w art. 31 

u.z.l. Przekaz ten powinien być zrozumiały, jasny i nie emocjonalny, 

nakierowany na podjęcie decyzji nie zaś realizację innych celów w 

szczególności takich, z którymi wiąże się stosowanie reklamy (np. zwiększenie 

zakupów danego produktu). Uważam dalej, że jakkolwiek uzyskanie informacji 

po stronie pacjenta likwiduje deficyt informacyjny to jednak nie może prowadzić 

do sytuacji, z jaką mamy miejsce w przypadku typowych umów konsumenckich. 

− Dalej, wskazać należy, że za argumentacją Autorki może stać treść art. 13 

Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przepis ten stanowi, że obowiązkiem lekarza jest 

respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu 

podstawowych decyzji lekarskich dotyczących jego stanu zdrowia. Ze względu 

na naturę stosunku prawnego powstającego między lekarzem a pacjentem 

przepis ten musi być interpretowany z wielką ostrożnością. Nie oznacza on, że 

pacjentowi pozostawia się wybór metod leczenia. Przepis musi być odczytywany 

łącznie z powołanym wyżej art. 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej, w świetle którego 

lekarz ma swobodę wyboru metod postępowania, które uzna za 

najskuteczniejsze. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach żądanie pacjenta nie 

może, a nawet nie powinno zostać spełnione. Problem jest zapewne do dyskusji. 

− Autorka na s. 59 zamieszcza następujący fragment: „Ratio legis zakazu reklamy 

produktów refundowanych wynika po pierwsze z uczciwej konkurencji, ponieważ 

leki refundowane są tańsze. Zatem zachęcanie pacjentów do ich zakupu za 

pośrednictwem reklamy mogłoby prowadzić do zmniejszenia zainteresowania 

lekami nierefundowanymi. Po drugie – leki są finansowane z funduszy 
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państwowych, a więc nieuzasadnione byłoby przeznaczanie tych środków na 

produkty kupowane w wyniku zachęty reklamowej, a nie – rzeczywistego 

zapotrzebowania. Dodatkowo niedozwolona jest reklama leków, których nazwa 

jest identyczna z nazwą produktu leczniczego wydawanego wyłącznie na 

podstawie recepty. W praktyce jednak podmioty odpowiedzialne mogą stosować 

podobne nazewnictwo (tzw. marki parasolowe) dla dwóch produktów (leku Rx i 

OTC), z zastrzeżeniem, że produkty będą możliwe do odróżnienia – np. poprzez 

dodatkowy człon w postaci nazwy podmiotu odpowiedzialnego (pominięto 

przypisy)” jest to podsumowanie punktu: Zakazy w reklamie produktów 

leczniczych. Celowe byłoby w kontekście ujęcia pracy rozstrzygnięcie czy ratio 

zakazów w przypadku leków wydawanych wyłącznie na receptę, zawierających 

środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz leki refundowane jest 

tożsame. Tu rodzi się kolejne pytanie, w kontekście dalszego punktu pracy: 

Zakaz kierowania reklamy produktów leczniczych wydawanych na receptę do 

publicznej wiadomości, czy widzi Doktorantka jakieś ograniczenia „publiczności” 

w zakresie kierowania reklamy. Mam tu na myśli potencjalną możliwość 

ograniczenia reklamy w przypadku np. leków o działaniu teratogennym w 

przypadku kobiet w ciąży. Możliwość ograniczenia to jedno wykonanie to drugie. 

Jak Doktorantka poradziłaby sobie z rozwiązaniem tego problemu? Chodzi w 

szczególności o spełnienie wymogu, o którym pisze ona w Podsumowaniu tj. by 

reklama nie wywoływała u odbiorcy lęku lub strachu. 

− Nie przekonuje argumentacja w zakresie informacyjnego charakteru reklamy, 

zresztą sama Autorka zdaje się sobie przeczyć przyjmując (s. 61), że „reklama 

może mieć również charakter informacyjny, pośrednio wpływając na zwiększenie 

liczby konsumowanych produktów leczniczych. Zatem taka reklama mogłaby 

przyczynić się do poszerzenia wiedzy pacjentów na temat poszczególnych 

jednostek chorobowych, ich objawów, a także dostępnych na rynku preparatów 

leczniczych. W wyniku tego być może pacjenci przejawialiby większe 
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zainteresowanie swoim zdrowiem i zwiększyłby się odsetek chorych 

zasięgających profesjonalnej porady lekarskiej”. 

− Odważna jest propozycja zmian przepisów i stworzenie de lege ferenda 

standardu prawnego dotyczącego dopuszczalności reklamy produktów 

leczniczych wydawanych na receptę. Mam jednak, w kontekście uwag 

wcześniejszych, wątpliwości co do charakteru ostrzeżenia proponowanego 

przez Doktorantkę. Jeżeli ostrzeżenie będzie zawierało treść: „Pamiętaj, że 

lekarz ma prawo odmówić przepisania reklamowanego leku, jeżeli nie będzie on 

dla ciebie właściwy” (s. 151) kluczowe wydaje się rozstrzygnięcie znaczenia 

słowa: „reklamowanego” i tego z czyjej przyczyny pojawia się ten właśnie lek w 

rozmowie pacjenta i lekarza w trakcie wizyty.   

 

Strona warsztatowa pracy 

 

 Warsztat nie jest najmocniejszą stroną tej pracy chociaż praca napisana jest 

językowo poprawnie. Autorka formułuje myśli w sposób nieutrudniający ich odbioru i 

zrozumienia intencji, nie można tego jednak odnieść do struktury pracy. Praca, co 

oczywiście przemawia na jej plus, pozbawiona jest erudycyjnych popisów, wiedza 

eksponowana jest ostrożnie. Czasem autorka jest może nazbyt uległa i nie zabiera 

głosu tam, gdzie chciałoby się jej stanowisko poznać. Poprzestaje na nic nie 

znaczących sformułowaniach: „uważam”, „stoję na stanowisku” czy występującym w 

pracy aż 29 razy: „w mojej ocenie”. Wielokrotnie po sformułowaniu „w piśmiennictwie” 

podnoszono (argumentowano/zgadzano się lub podobnych) i po przestawieniu różnych 

stanowisk autorka nie zabiera głosu albo pisze ogólnie „w mojej ocenie 

nietrafnie/niewystraczająco”, w związku z powyższym trudno recenzentowi stwierdzić 

jakie jest jej stanowisko w danej kwestii. Nie mam też przekonania czy w pracy 

naukowej najwłaściwszym komentarzem autorskim jest „sic!” (s. 139). 

Język, formułowanie myśli, sposób przekazania treści nie stanowią na ogół 
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przeszkody w odczytaniu intencji Autorki, nie można tego jednak z całą stanowczością 

odnieść do struktury pracy, o czym już była mowa w recenzji, zwłaszcza w zakresie 

konstrukcji punktów i ich kompletności. Jest to, rzecz jasna kwestia subiektywnego 

odbioru czytelnika, ale zastosowany przez Autorkę sposób prezentacji pracy powoduje, 

że praca składa się drobnych kawałeczków, oderwanych myśli, z których każda 

stanowi odrębną część. Praca sprawia przez to wrażenie „rwanej” i pozbawionej 

ciągłości formułowanych myśli i jakiejś konstrukcyjnej myśli przewodniej. Często 

czytelnik musi sobie też odpowiadać na pytanie po co w pracy zostały zamieszczone 

cytaty z prac innych autorów skoro Autorka pracy się do nich nie odnosi (np. s. 75: „Jak 

twierdzi M. Mądry, „ustawodawca wprowadził zakazy reklamy tzw. towarów 

sensytywnych, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Zakazy mogą 

mieć charakter bezwzględny, czyli całkowity zakaz reklamy (np. wyrobów tytoniowych), 

lub względny, tj. częściowy zakaz, albo poddane określonym ograniczeniom (produkty 

lecznicze).” Jak natomiast wskazuje E. Łętowska, „zakazy reklamy nie zawsze wynikają 

z chęci ograniczenia dopływu na rynek danych o towarze, lecz nader często z chęci 

ograniczenia tylko perswazyjnej funkcji reklamy w odniesieniu do pewnych towarów, 

np. leki, tytoń czy alkohol”. D. E. Harasimiuk pisze, że „zakazy reklamowania takich 

towarów jak wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe czy leki stanowią zatem 

ograniczenie swobody działalności gospodarczej uzasadnione względami ochrony 

zdrowia publicznego” (pominięto przypisy, podobnie s. 52, 59-60). Stanowi to trudność 

w odbiorze, ale też nie przekonuje o umiejętnościach warsztatowych i kunszcie 

badawczym Doktorantki.  

Można również zwrócić uwagę na ujęcie poszczególnych punktów: jeżeli 

Autorka decyduje się na podział w ramach punktów (np. pkt 1) na dalsze jednostki 

redakcyjne (pkt 1.1.; 1.2.; itd.) podpunkt 1.1. powinien zostać zamieszczony 

bezpośrednio po punkcie 1, a podpunkt 1.1.1. bezpośrednio pod 1.1. Autorka część 

tekstu zamieszcza poza układem punktowym, część tekstu wyróżnia tytułami w ogóle 

bez punktu.    
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Nie należę do recenzentów wymieniających w recenzji uchybienia literowe czy 

stylistyczne, w opracowaniu liczącym blisko 200 stron tekstu statystycznie zdarzyłyby 

się każdemu. Do najbardziej widocznych uchybień czy skrótów myślowych 

zaliczyłabym, np. koronawirus COVID-19 zamiast SARS-Cov 2, pandemia SARS-Cov 2 

zamiast COVID-19, posługiwanie się sformułowaniem „na gruncie Prawa 

farmaceutycznego”, błędy w nazwie ustawy (ustawa o zawodzie lekarza i lekarza 

dentysty zamiast ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty) czy brak oznaczenia 

aktu prawnego (np. s. 18, 40). Dość sporym uproszczeniem jawią się także 

sformułowania: „W literaturze wskazuje się, że zdrowie publiczne stanowi instytucję 

społeczną oznaczającą zdrowie ogółu ludności. Ochrona zdrowia publicznego w 

rozumieniu art. 31 ust. 1 Konstytucji jest pojęciem szerokim, obejmującym swoim 

zakresem system opieki zdrowotnej (art. 68 Konstytucji) jak i ochronę zdrowia 

niepowiązaną z tą instytucją” (pominięto przypisy, s. 42) czy „Ustawodawca nie 

precyzuje przy tym, jak powinno być rozumiane pojęcie „dziecka” na gruncie Prawa 

farmaceutycznego, tj. czy jest to osoba, która nie ukończyła lat 18, czy osoba 

małoletnia w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a więc osoba, która nie ukończyła lat 13. 

Jest to o tyle istotne, że skierowanie reklamy do osób w przedziale wiekowym od 13 do 

18 lat w wyniku przyjęcia błędnej interpretacji będzie skutkowało wydaniem decyzji o 

zakazie dalszego prowadzenia reklamy przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego” (s. 49-50).  

Można mieć też wątpliwości czy trafne jest posługiwanie się przez Autorkę 

zapożyczonym z literatury anglojęzycznej sposobem odniesienia do alternatywy 

wyrażanej spójnikiem „lub”, poprzez oznaczanie jej zwrotem „i/lub” (and/or). Polski 

język prawniczy i prawny zdają się być w tym zakresie bardziej precyzyjne niż 

anglojęzyczny odpowiednik. Należy po prostu stosować wyrażenie „lub”, oznaczające 

(w przeciwieństwie do „albo”: tylko „A” albo tylko „B”) zawsze trzy możliwości (tylko „A”, 

tylko „B”, łącznie „A” i „B”), a zatem dodanie do „lub” spójnika „i” podważa podstawowe 

zasady ustalone w prawniczej logice praktycznej. 
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Dobór źródeł  

 

 W pracy powołano zamieszczony na 11 stronach wykaz pozycji literatury, z 

których liczne są liczne w językach obcych, na 7 stronach pracy wymieniono wyroki 

sądów i trybunałów, przywołano polskie i międzynarodowe akty prawne i dokumenty. 

Przedstawiony dobór źródeł można uznać za zadowalający, z tym zastrzeżeniem, że 

wykaz aktów prawnych powinien znajdować się na początku pracy i uwzględniać 

wszystkie powołane pozycje (w wykazie brakuje m.in. Konstytucji RP). 

Stwierdzić należy, że w prezentowanych w pracy wykazach, zwłaszcza w 

przypadku orzecznictwa i aktów prawnych, panuje chaos. Orzeczenia zostały ujęte w 

sposób, który w żaden sposób nie pozwala na jakąkolwiek orientację. Mimo starań nie 

byłam w stanie dojść do zastosowanego przez Doktorantkę klucza. Oczywiście, należy 

orzeczenia powołać w układzie chronologicznym od najstarszego, z dodatkową 

klasyfikacją, gdy chodzi o ich rodzaj: osobno uchwały, osobno wyroki, postanowienia, 

orzeczenia, etc. i podmiot wydający: SN, TK, NSA, WSA, SA, sądy rejonowe, krajowe i 

zagraniczne, etc. W przypadku wykazu aktów prawnych również niezbędne jest ich 

uporządkowanie hierarchiczne i chronologiczne, z podaniem dzienników ustaw 

zwierających teksty jednolite.  

 

Wnioski 

 

 Lekturę pracy mgr Hanny Bachowskiej zamykam z dość mieszanymi uczuciami. 

Praca miała szansę, biorąc pod uwagę problematykę badawczą, stać się wirtuozerską, 

jest jednak raczej słaba. Oczywiście, dostrzegam olbrzymi intelektualny wysiłek i trud 

przygotowania studium na temat stanowiący pewne obrzeża nauki prawa medycznego, 

w szczególności farmaceutycznego i myśl, zgodnie z którą Autorka chciałaby dać 

możliwość stosowania reklamy produktów leczniczych wydawanych na receptę także w 
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polskim systemie prawnym. To przemawia za oryginalnością problemu badawczego. 

 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.), w szczególności jej art. 187 ust. 1 i 

2; recenzent odpowiedzieć musi na pytanie czy rozprawa doktorska prezentuje ogólną 

wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej oraz czy przedmiotem 

rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne 

rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze 

gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. 

Nie mam wątpliwości w zakresie przesłanki ogólnej wiedzy teoretycznej 

kandydatki. Uważam, że rozprawa prezentuje taką wiedzę. Nie jest w ustawie 

sformułowany wymóg oceny zatem przyjmuję, że prezentacja wiedzy teoretycznej 

nawet w minimalnym zakresie spełnia wymóg ustawowy. Co do drugiej przesłanki tj. 

przedmiotu rozprawy doktorskiej, którym ma być oryginalne rozwiązanie problemu 

badawczego wątpliwości rozstrzygam na korzyść Doktorantki i wnoszę o dopuszczenie 

do publicznej obrony.   

  

 

 

 

Poznań, 2.03.2023 r.                     Prof. dr hab. Joanna Haberko 


