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RECENZJA  

rozprawy doktorskiej mgr Hanny Bachowskiej pt. Standardy prawne 

dotyczące kierowanej do publicznej wiadomości reklamy leków 

wydawanych na receptę w Polsce i Stanach Zjednoczonych – analiza 

prawnoporównawcza, Katowice 2022, ss.177, 

 

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

 

 

I. 

Niniejsza recenzja została sporządzona na wniosek Rady Naukowej Instytutu 

Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 29 listopada 2022 r., zgodnie z pismem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

Profesora Witolda Kurowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.   

Ocenę rozprawy doktorskiej przeprowadzam zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.). 

 

II. 

Dość powszechnie przyjmuje się, iż na ocenę rozprawy doktorskiej składa się 

pięć elementów: a) temat i zakres pracy; b) zastosowana metoda badawcza; c) 

kompozycja (budowa rozprawy); d) jej tzw. strona warsztatowa oraz e) treść 

merytoryczna. Spośród wymienionych kryteriów najważniejsze znaczenie należy 

przypisywać tematowi, metodzie oraz treści merytorycznej. Temat powinien mieć 

charakter społecznie doniosły, by można było określić go mianem „ważnego” dla 

prawa. Obrana metoda jest podstawowym czynnikiem determinującym trafne 
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stawianie oraz rozwiązywanie problemów tkwiących w temacie (tezie rozprawy). 

Wreszcie treść merytoryczna w ostatecznym rozrachunku przesądza kwestię 

podstawową, decyduje bowiem o tym, czy i w jakim stopniu rozprawa doktorska 

stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazuje ogólną wiedzę 

teoretyczną kandydata i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  

 

III. 

Temat i zakres rozprawy doktorskiej. Praca doktorska mgr Hanny 

Bachowskiej pt. Standardy prawne dotyczące kierowanej do publicznej wiadomości 

reklamy leków wydawanych na receptę w Polsce i Stanach Zjednoczonych – analiza 

prawnoporównawcza, Katowice 2022, ss. 177, podejmuje ważny społecznie, a nadto 

aktualny temat reklamy leków wydawanych na receptę.  

Waga społeczna podjętego tematu wynika z tego, że – jak podkreśla trafnie 

Doktorantka – reglamentacja w zakresie reklamy leków ma na celu ochronę życia i 

zdrowia konsumentów (s. 54, 142). Ochrona życia i zdrowia należy zaś do 

rudymentarnych obowiązków władzy publicznej w Polsce i całej Unii Europejskiej. W 

Polsce obowiązek ten podniesiono do rangi konstytucyjnej (art. 68 Konstytucji RP). W 

Unii Europejskiej ma on również najwyższą rangę prawa pierwotnego, został 

zakotwiczony w art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Karcie 

Praw Podstawowych UE.   

Najlepszym dowodem na aktualność poruszanej problematyki jest to, że 

uregulowania dotyczące reklamy są przedmiotem wypowiedzi sądów i trybunałów, w 

tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, co dodatkowo wskazuje na sporny charakter tej problematyki.  

Problem dopuszczalności i skutków reklamy leków wydawanych na receptę nie 

doczekał się dotychczas opracowania monograficznego w polskiej literaturze 

prawniczej.  

Już te okoliczności przekonują, że temat został bardzo dobrze dobrany. 

Eksplikuje on poprawnie problem naukowy. Problem ten jest przy tym możliwy do 

oryginalnego rozwiązania za pomocą metod uznanych w naukach prawnych.  
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Temat rozprawy wyjaśnia, że jej przedmiotem jest zarówno prawo obowiązujące 

w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Rozprawa koncentruje się na 

prawie federalnym Stanów Zjednoczonych (s. 8) oraz prawie obowiązującym w Polsce. 

Zgadzam się, że odmienność amerykańskich regulacji federalnych i europejskich 

uzasadnia podjęcie badań nad przyczynami i skutkami tej odmienności.  

Ponadto, z tytułu rozprawy wynika, że jej przedmiotem są uregulowania 

dotyczące reklamy leków wydawanych na receptę kierowanej do publicznej 

wiadomości. Za celowe uznano wyłączenie z zakresu rozprawy uregulowań 

dotyczących reklamy leków refundowanych, środków odurzających oraz substancji 

psychotropowych. Jak wyjaśnia Doktoranta, problem reklamy tych środków i substancji 

oraz produktów refundowanych powinien zostać przenalizowany odrębnie, dogłębnie 

i całościowo.  

Tak określony zakres rozprawy trzeba zaakceptować. To do Autorki przede 

wszystkim należy prawo wyboru tematu.  

Ponadto, bliższa analiza rozprawy wskazuje, że analiza uregulowań 

dotyczących reklamy leków wydawanych na receptę kierowanej do publicznej 

wiadomości jest prowadzona na szerokim tle uregulowań ustawowych, w tym tych 

dotyczących reklamy tytoniu i alkoholu. Uzasadnieniem tej decyzji jest, jak się wydaje, 

to, że uregulowania dotyczące reklamy produktów leczniczych oraz produktów 

tytoniowych i alkoholowych mają częściowo wspólne uzasadnienie prawne i 

aksjologiczne w postaci obowiązku ochrony zdrowia. Obowiązek ochrony zdrowia 

został nałożony na wszystkie władze publiczne i, jak wskazuje się w orzecznictwie, 

może on uzasadniać ograniczenia reklamy, w tym nawet jej zakaz, a nawet wyłączenia 

z obrotu niektórych produktów lub substancji (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 

28 stycznia 2003 r., K 2/02 oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 4 listopada 2014 

r., SK 55/13; 14 lutego 2012 r., P 20/10; wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z 10 grudnia 2002 r., C-491/01, British American Tobacco – ograniczenia 

w etykietowaniu, a także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 

2016 r., C-358/14, Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie – zakaz papierosów 

mentolowych). Jak wynika z art. 168 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, Parlament Europejski i Rada mogą ustanawiać środki, których 

bezpośrednim celem jest ochrona zdrowia publicznego w związku z tytoniem i 
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nadużywaniem alkoholu, wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 

ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.  

Nie ma więc wątpliwości, że temat rozprawy i jej zakres odpowiadają wymogom 

ustawy. 

 

IV. 

Metoda. We wstępie rozprawy wyjaśniono, że wykorzystano metodę prawno-

porównawczą i dogmatyczną (s. 12-13). Doktorantka tłumaczy, że na pierwszy plan 

wysunęła metodę prawno-porównawczą, ponieważ Stany Zjednoczone obok Nowej 

Zelandii są jedynym krajem na świecie, który dopuszcza, co do zasady, reklamę leków 

na receptę (s. 12-13).  

Dokonany wybór metod należy ocenić pozytywnie. Po pierwsze dlatego, że 

wybrane metody należą do podstawowych metod stosowanych w naukach prawnych. 

Po drugie, są odpowiednie do weryfikacji wybranego problemu badawczego. 

Analiza treści pracy przekonuje ponadto, że metody te istotnie zostały 

zastosowane. 

Nie budzi wątpliwości sposób zastosowania metody prawno-porównawczej. 

Rozważania poświęcone amerykańskiemu prawu federalnemu dotyczą zagadnień i 

uregulowań, które pełnią tę samą lub podobną funkcję (zob. np. s. 85-95, gdzie 

identyfikuje się podobieństwa i różnice porównywanych porządków prawnych), a 

zatem wnioski z analizy prawno-porównawczej mogą być wykorzystane przy analizie 

prawa polskiego. Rozważania dotyczące prawa amerykańskiego zostały trafnie 

wzbogacone o perspektywę konstytucyjną, w szczególności o I poprawkę do 

Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a dodatkowo o ogólne wiadomości na temat prawa 

Stanów Zjednoczonych, co z pewnością ułatwia śledzenie toku wywodu (s. 85 i n.).  

Sposób zastosowania metody formalno-dogmatycznej z reguły nie budzi 

wątpliwości. Z jednej strony przytoczono uregulowania dotyczące reklamy leków 

wydawanych na receptę, wskazano także orzecznictwo i literaturę, a nawet 

wyodrębniono rozdział poświęcony ustaleniom pojęciowym, co najlepiej dowodzi 

umiejętności posługiwania się metodą dogmatyczną. Z drugiej jednak strony, w 



 
5 

 

rozprawie brakuje uporządkowanej wykładni przepisów prawa unijnego o zasadniczym 

znaczeniu dla tezy rozprawy, takich jak choćby art. 88 ust. 1 dyrektywy 2001/83, który 

ustanawia pierwotny „zakaz reklamy o zasięgu ogólnospołecznym produktów 

leczniczych, które są dostępne wyłącznie na receptę” w Unii Europejskiej. Skoro 

przepisy prawa Unii determinują treść oraz ocenę uregulowań ustawy z 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, dalej: „P.f.”), to od 

wykładni art. 88 ust. 1 dyrektywy (i całego tytułu VIII dyrektywy pt. „Reklama”), zależy 

ocena tezy rozprawy oraz zgłoszonych w niej postulatów de lege ferenda. Dyrektywa 

stanowi wzorzec oceny i wyznacza zakres swobody ustawodawcy polskiego, a tym 

samym każdy postulat de lege ferenda dotyczący reklamy leków wymaga formalnego 

zbadania pod kątem zgodności z tą dyrektywą. Przekonuje o tym motyw 43 dyrektywy 

2001/83, zgodnie z którym „wszystkie Państwa Członkowskie przyjęły dalsze, 

szczególne środki dotyczące reklamy produktów leczniczych [dalsze niż te wynikające 

z przepisów Unii zakazującej reklamy wprowadzającej w błąd], jednakże istnieją 

rozbieżności między tym środkami. Takie różnice wywrą prawdopodobnie wpływ na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego, gdyż można spodziewać się, że reklama 

rozpowszechniana w jednym Państwie Członkowskim będzie miała efekty w innych 

Państwach Członkowskich.” Motyw 44 dyrektywy 2001/83/WE dodatkowo wyjaśnia 

powód normatywnego wyodrębnienia w Prawie farmaceutycznym „zakazu reklamy 

produktów leczniczych dostępnych jedynie na receptę”: „Dyrektywa Rady 89/552/EWG 

z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywania 

telewizyjnej działalności transmisyjnej zabrania reklamy telewizyjnej produktów 

leczniczych dostępnych jedynie na receptę w Państwie Członkowskim, w którego 

jurysdykcji znajduje się nadawca telewizyjny. Ta zasada powinna mieć powszechne 

zastosowanie poprzez jej rozszerzenie na inne środki przekazu.”  

W pracy posłużono się również w ograniczonym zakresie metodą historyczną 

(zob. np. s. 32). Badanie źródeł obowiązujących uregulowań jest ze wszech miar 

uzasadnione i rekomendowane, gdyż analiza ewolucji prawa pozwala precyzyjniej 

oceniać obowiązujące regulacje, a zwłaszcza świadomie formułować postulatów de 

lege ferenda. Okazuje się niekiedy, że postulaty de lege ferenda zmierzają do 

odtworzenia stanu prawnego, który był bardzo krytycznie oceniany.  

Stwierdzam, że strona metodyczna pracy odpowiada ustawie.  
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V. 

Kompozycja rozprawy. Praca została podzielona na dziesięć rozdziałów, przy 

czym rozdział pierwszy stanowi wstęp, a rozdział dziesiąty podsumowanie. 

Wyodrębniono indeks skrótów, a także bibliografię (s. 154 i n.) i wykaz orzeczeń (s. 

165 i n.).  

 W rozdziale 2 pt. Wyjaśnienie podstawowych pojęć prawnych (s. 15-42), 

przytoczono podstawowe ustalenia pojęciowe precyzujące treść ważniejszych pojęć 

prawnych.  

 W rozdziale 3 pt. Zagadnienia szczegółowe związane z reklamą produktów 

leczniczych w ustawodawstwie polskim (s. 43-65), omówiono zasady prowadzenia 

reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości, wymogi reklamy 

produktów leczniczych kierowanej do osób uprawnionych do wystawienia recept lub 

osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, zakazy w reklamie produktów 

leczniczych, zakazy kierowania reklamy produktów leczniczych wydawanych na 

receptę do publicznej wiadomości oraz nadzór nad reklamą produktów leczniczych.  

 W rozdziale 4 pt. Wolność działalności gospodarczej, wolność słowa i zasada 

proporcjonalności (s. 66-74), omówiono wybrane konstytucyjne aspekty uregulowań 

dotyczących reklamy.   

 W rozdziale 5 pt. Zakaz reklamy produktów szczególnych (s. 75-84), omówiono 

zakazy reklamy wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych.  

 W rozdziale 6 pt. Reklamowanie leków w ustawodawstwie amerykańskim (s. 

85-99), zawarto ogólne uwagi na temat prawa Stanów Zjednoczonych oraz definicje. 

 W rozdziale 7 pt. Zasady związane z reklamą leków wydawanych na receptę w 

USA (s. 100-124), omówiono uregulowania federalne, ale także wytyczne dotyczące 

reklamy leków, zalety reklamy leków, wady reklamy leków oraz tzw. doktrynę 

poinformowania pośrednika. 

 W rozdziale 8 pt. Wolność słowa w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych (s. 

125-131), omówiono wybrane zagadnienia konstytucyjne ze szczególnym 

uwzględnieniem wolności słowa. 
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 W rozdziale 9 pt. Zasady reklamy innych produktów szczególnych (s. 132-141), 

omówiono zasady dotyczące reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholowych. 

   Tak określona struktura pracy może być zaakceptowana. Jest tak dlatego, że 

zaproponowany podział materii jest przejrzysty, a rozdziały mają zbliżoną objętość. 

Wyróżnia to na pewno rozprawę.  

Do kompozycji pracy zgłosić trzeba jednak cztery uwagi szczegółowe.  

Po pierwsze, zabieg kwalifikujący wstęp i zakończenie rozprawy jako odrębne 

rozdziały jest zabiegiem jedynie formalnym i chyba tylko wyjątkowo stosowanym.  

Po drugie, rozważania prawno-porównawcze nie powinny być dodatkiem do 

rozważań na temat prawa polskiego, lecz stanowić niejako wstęp i podbudowę do 

formułowania na tle prawa polskiego pytań, problemów oraz wniosków. Dlatego dość 

powszechnie przyjmuje się, że rozważania prawno-porównawcze wprowadzają 

niejako do rozważań formalno-dogmatycznych dotyczących prawa polskiego. 

Po trzecie, rozważania z zakresu prawa konstytucyjnego, o ile stanowią 

wyodrębnioną formalnie część rozprawy – podobnie do rozważań prawno-

porównawczych – powinny poprzedzać szczegółowe wnioski dotyczące wykładni 

uregulowań ustawowych. Argumentacja konstytucyjna stanowi bowiem z reguły istotny 

punkt odniesienia do wykładni uregulowań ustawowych, a uregulowania ustawowe nie 

mogą być uznane za punkty odniesienia do interpretacji autonomicznych pojęć 

konstytucyjnych. Ponadto, wydzielenie części rozważań z zakresu prawa 

konstytucyjnego (dotyczącego wykładni niektórych pojęć konstytucyjnych) i 

przeniesienie ich do rozdziału 2 można poczytywać wyłącznie za zabieg formalny. 

Pojęcia konstytucyjne można oczywiście uznać za <<podstawowe>>, a zatem 

dostrzec celowość ich ujęcia w rozdziale dotyczących wyjaśnienia podstawowych 

pojęć prawnych, ale wprowadzony podział materii konstytucyjnej nie bazuje na 

czytelnych kryteriach (nie wiadomo co przesądziło o analizie niektórych pojęć w 

rozdziale 2, a innych w rozdziale 4), ani nie przynosi wymiernych korzyści 

wykładniczych.   

Po czwarte, przejrzystość prowadzonych rozważań mogłaby zostać zwiększona, 

gdyby rozważania dotyczące prawa Unii zostały skoncentrowane, wyodrębnione i 

wyeksponowane w jednym z pierwszych rozdziałów pracy. Prawo Unii, a w 
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szczególności dyrektywa 2001/83 określa tytułowe standardy prawne dotyczące 

kierowanej do publicznej wiadomości reklamy leków wydawanych na receptę w 

Polsce.  

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzam, że kompozycja pracy odpowiada 

ustawie.  

 

VI.  

Strona warsztatowa pracy. Przede wszystkim w tym punkcie recenzji podkreślić 

trzeba, że praca została oparta na obszernym i dobrze wyeksponowanym w bibliografii 

oraz przypisach materialne źródłowym. Silną stroną pracy jest uwzględnienie w 

bibliografii źródeł anglojęzycznych. Zgromadzenie i wykorzystanie w pracy tych źródeł 

dowodzi nie tylko pracowitości Autorki, ukazuje jej erudycję, ale potwierdza trafność 

wyboru tematu, wskazuje wszak na jego aktualność i dyskusyjność.  

Na pochwałę zasługuje język pracy. Doktorantka nie ustrzegła się przy tym 

drobnych niedokładności językowych (np. s. 36, 39). Są one jednak na tyle nieliczne, 

że w żadnym stopniu nie mogą wpłynąć na pozytywną ocenę rozprawy.  

 

VII. 

Treść rozprawy. Rozprawa posiada dość jasno określoną tezę, zgodnie z którą 

„zakaz kierowania do publicznej wiadomości reklamy leków wydanych na receptę nie 

jest zasadny” (s. 9), zasadny w ocenie Doktorantki jest natomiast postulat de lege 

ferenda, któremu nadała postać projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 

farmaceutyczne i związanego z nim projektu rozporządzenia (s. 148 i n.). Tak 

określona teza rozprawy jest kontrowersyjna aksjologicznie i sprzeczna z prawem Unii, 

ale została uzasadniona i można uznać, że mieści się w granicach dyskursu 

naukowego. 

Spośród szeregu argumentów, które w rozprawie wysunięto na rzecz tezy o 

celowości zmiany prawa, dwa zostały wyeksponowane silniej niż inne.  
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Pierwszy argument ma charakter prawno-porównawczy. Zgodnie z nim Stany 

Zjednoczone obok Nowej Zelandii są jedynym krajem na świecie, który dopuszcza, co 

do zasady, reklamę leków na receptę (s. 12-13 oraz rozdziały 6 i n.).  

Drugi argument sprowadza się do oceny, że uzasadnienie obowiązywania 

zakazu reklamy leków wydawanych na receptę jest niewystarczające, a nawet 

niezrozumiałe, skoro reklama nie może wpłynąć bezpośrednio na decyzję pacjenta o 

zakupie produktu leczniczego wydawanego na receptę, gdyż decyzja należy zawsze 

do lekarza. W ocenie Doktorantki, reklama leków wydawanych na receptę nie może 

stanowić zatem zagrożenia dla zdrowia publicznego (np. s. 62-63). 

Argumenty te nie przekonują w pełni.  

Argument prawno-porównawczy ma oczywiście swoją doniosłość związaną ze 

specyfiką ustroju Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym bardzo szeroką wykładnią I 

poprawki do Konstytucji przyjmowaną w orzecznictwie amerykańskim. Stany 

Zjednoczone są też niemal powszechnie uznawane za państwo wiodące w 

demokratycznym świecie, z czego wyprowadza się niekiedy wniosek, że porządek 

prawny USA powinien stanowić wzorzec dla państw takich jak Polska. Trudno jednak 

tak sformułowany argument prawno-porównawczy uznać za rozstrzygający w sytuacji, 

w której większość państw świata i cała Unia Europejska stoi na stanowisku innym niż 

bronione przez Doktorantkę.  

Ponadto, samo ograniczenie dostępu do określonego leku od wydania recepty, 

ani nie eliminuje zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów związanych z dopuszczeniem 

reklamy takiego leku, ani nie oznacza, że reklama nie może wpływać na decyzje 

pacjentów. Jest wprost przeciwnie, gdyż reklama leków może wpływać negatywnie na 

stosunek łączący lekarza i pacjenta. Pacjenci mogą być wszak bardziej skłonni 

naciskać na lekarzy, a lekarze czuć się przymuszeni do poświęcania czasu na 

dyskusje z pacjentami o nieadekwatności reklamowanych leków do ich sytuacji. 

Reklama leków może także negatywnie wpływać na proces alokacji środków w 

gospodarce – producenci leków zamiast przeznaczać znaczne środki na reklamę 

mogą i powinni przeznaczać te środki na innowacje i rozwój, co dostrzega sama 

Doktorantka (s. 147). Z doświadczenia życiowego wynika, że pacjenci niekiedy – a w 

polskich realiach nawet często – nie stosują się do wskazań lekarskich. Jeżeli więc 

pacjent mógłby ulegać perswazji reklamowej, to czynnik ten stanowiłby samoistne 
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źródło abstrakcyjnego narażenia zdrowia publicznego na niebezpieczeństwo. 

Realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest wszak nie tylko tzw. samoleczenie, 

ale i nadmierna w Polsce konsumpcja leków.  

Analiza treści pracy nie pozwala na pełną rekonstrukcję stanowiska Doktorantki 

w przedmiocie stosunku obowiązujących i postulowanych uregulowań do uregulowań 

konstytucyjnych. Do rozważenia pozostaje, czy art. 68 Konstytucji RP, który stanowi 

podstawę całego systemu ochrony zdrowia w Polsce, ma znaczenie dla oceny 

uregulowań reklamy leków, w szczególności, czy postulowane uregulowania wpisują 

się w ten system, jego aksjologię i funkcje. Ma to wielorakie konsekwencje. Tylko 

tytułem przykładu można wskazać, że system ochrony zdrowia nie może być oceniany 

wyłącznie przez pryzmat wolności działalności gospodarczej czy wolności słowa, jak 

zdaje się wynikać z rozdziału konstytucyjnego. W jednomyślnym wyroku pełnego 

składu Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2002 r., K 43/01, podkreślono, że do 

oceny uregulowań dotyczących publicznego systemu ochrony zdrowia, w ogóle nie 

można stosować art. 20 Konstytucji RP gwarantującego wolność działalności 

gospodarczej („Art. 4a ustawy z 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie 

kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie 

niektórych ustaw, rozumiany jako tworzący współodpowiedzialność systemu finansów 

publicznych za jego wykonanie: a) jest zgodny z art. 2, art. 7 i art. 32 Konstytucji, b) 

nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.”). Z góry przy tym zaznaczam, że przyjętego 

przez Doktorantkę założenia, zgodnie z którym wolność działalności gospodarczej jest 

wartością istotną także w systemie ochronie zdrowia, nie uważam za nietrafne, 

niemniej, myślę, że założenie to powinno zostać w pracy wykazane. Artykuł 68 

Konstytucji RP może mieć co najmniej znaczenie dla oceny proporcjonalności 

uregulowań reklamy leków wydawanych na receptę.  

Z tych samych powodów uważam, że pominięcie w rozdziale konstytucyjnym 

rozważań o prawie do samostanowienia (art. 47 Konstytucji RP), nie było celowe. 

Doktorantka referując stanowiska przedłożone Trybunałowi Sprawiedliwości w 

postępowaniu zakończonym wyrokiem z 5 maja 2011 r., C-316/09, w sprawie MSD 

Sharp & Dohme GmbH v. Merckle GmbH) sama wspomina o znaczeniu prawa do 

samostanowienia o swoim zdrowiu dla oceny uregulowań reklamy leków (s. 61, 63). 

Nie jest jednak jasne, dlatego prawo do samostanowienia jest analizowane tylko z 

punktu widzenia prawa Unii, a nie z punktu widzenia Konstytucji RP.    
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Interesująco przedstawiają się natomiast uwagi na temat nadzoru nad reklamą 

produktów leczniczych. W rozprawie zasygnalizowano problem modelu i rodzaju 

kontroli treści wypowiedzi reklamowych - następczej i prewencyjnej. Wybór modelu ma 

znaczenie dla formalnej oceny tezy rozprawy i zgłoszonych postulatów de lege 

ferenda, albowiem art. 54 ust. 2 Konstytucji RP ustanawia bezwzględny przedmiotowy 

zakaz cenzury prewencyjnej. Doktorantka podsumowuje swoje wywody nieco 

niejasno, wskazując, że „model kontroli wstępnej był dopuszczalny także w Polsce w 

myśl obecnie obowiązującego art. 97 ust. 1 dyrektywy 2001/83” (s. 66). Myśl ta nie 

została niestety rozwinięta. Rodzą się wątpliwości zarówno co do treści 

sformułowanego postulatu kontroli prewencyjnej reklamy leków, jak i jego skutków (s. 

149-150). 

Wobec powyższego wypada poprosić Doktorantkę o odpowiedź na pytanie, czy 

postulowane wprowadzenie prewencyjnej kontroli treści reklamowych byłoby zgodne 

z art. 54 ust. 2 Konstytucji RP?  

Na uwagę zasługują także te fragmenty rozprawy, które odnoszą się do reklamy 

szczepień. Zgadzam się z opinią, że wyraźnego dozwolenia reklamy szczepień nie 

można utożsamiać z dozwoleniem reklamy konkretnych szczepionek. Podzielam też 

pogląd Doktorantki, że w przypadku niektórych kampanii reklamowych, gdy na rynku 

dostępna jest tylko jedna szczepionka i to produkowana przez podmiot finansujący 

taką reklamę, prowadzić to może do skutków sprzecznych z „systemem” prawa 

reklamy leków (s. 58). Sprzeczność ta ma wprawdzie, jak się wydaje, tylko wymiar 

aksjologiczny, a to z racji formalnego wyłączenia w ustawie oraz w art. 88 ust. 4 

dyrektywy 2001/83, ale w braku wyraźnego wyłączenia ustawowego taka kampania 

reklamowa mogłaby zostać uznana za naruszenie zakazu reklamy. Dotychczasowa 

praktyka ścisłego stosowania uregulowań dotyczących reklamy leków, 

egzemplifikowana choćby przez decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 1 

września 2018 r., kwestionującą reklamę szczepionki przeciw pneumokokom, w której 

sugerowano, że niezastosowanie produktu może prowadzić do śmierci dzieci, może 

potwierdzać sformułowany pogląd.   

   Sformułowane uwagi polemiczne i krytyczne nie mają żadnego wpływu na 

pozytywną ocenę treści rozprawy doktorskiej. 
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VIII.  

Konkluzja. Stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Hanny Bachowskiej pt. 

Standardy prawne dotyczące kierowanej do publicznej wiadomości reklamy leków 

wydawanych na receptę w Polsce i Stanach Zjednoczonych – analiza 

prawnoporównawcza, spełnia warunki ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Jej przedmiotem jest rozwiązanie oryginalnego, 

prawidłowo sformułowanego, problemu naukowego, w sposób metodologicznie 

uzasadniony. Autorka ma bardzo wyrazisty pogląd, który nie w pełni można podzielić, 

ale jest on warsztatowo uzasadniony. Autorka prowadzi rozważania z reguły w sposób 

uporządkowany i syntetyczny, co przekonuje o odpowiednim poziomie dyscypliny 

metodycznej oraz gruntownym przemyśleniu zarówno tezy pracy, jak i szczegółowych 

poruszanych w niej zagadnień. Język rozprawy jest komunikatywny i wystarczająco 

precyzyjny, dowodzący polemicznego opanowania i umiejętnego łączenia języka 

prawniczego i prawnego.  

Wyrażam przekonanie, że rozprawa doktorska mgr Hanny Bachowskiej wykazuje 

ogólną wiedzę teoretyczną i dowodzi umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej.  

Rekomenduję zatem dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 
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