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Recenzja rozprawy doktorskiej Hanny Bachowskiej pt. „Standardy prawne dotyczące 
kierowanej do publicznej wiadomości reklamy leków wydawanych na receptę w Polsce i 

Stanach Zjednoczonych – analiza prawnoporównawcza” napisanej pod kierunkiem 
naukowym dra hab. Grzegorza Żmija, prof. ucz. 

 

 

Podstawą sporządzenia recenzji jest uchwała z 29 listopada 2022 r. Rady Naukowej 

Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska zawiera się w 177 stronach i składa się 

z dziesięciu rozdziałów, przy czym rozdział pierwszy stanowi wstęp wraz z opisem 

metodologii i założeniami wstępnymi, a rozdział dziesiąty – zakończenie (łącznie 153 strony). 

Bibliografię, materiały źródłowe oraz wykaz orzeczeń przedstawiono na s. 154 - 177. 

Istotą pracy doktorskiej jest pokazanie warsztatu naukowego doktoranta, który 

powinien polegać na umiejętności analizy literatury, właściwym sformułowaniu problemu, 

wyborze metody i przeprowadzeniu badań. Uprzedzając zawartą poniżej analizę rozprawy 

doktorskiej Hanny Bachowskiej, wyrażam o niej negatywną opinię. Powody są następujące: 

1) Negatywna ocena wyboru tematu pracy, celu i hipotez badawczych: temat nie 

jest oryginalny, wybrany przedmiot badań jest zbyt wąski, ocenie poddano przepisy prawa 

polskiego bez odpowiedniego uwzględnienia unijnego źródła tych przepisów, teza badawcza 

nie została wykazana; 

2) Negatywna ocena poprawności struktury rozprawy oraz jej zawartości 

merytorycznej, w szczególności chodzi o przeważająco odtwórczy charakter opracowania 

oraz błędy merytoryczne.  
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 Ad. 1) Autorka nie wybrała oryginalnego problemu badawczego. Reklama produktów 

leczniczych, w tym dostępnych wyłącznie na receptę oraz kierowanej do publicznej 

wiadomości jest przedmiotem licznych opracowań w polskiej i zagranicznej literaturze 

(spośród wielu zob. K. Grzybczyk, w: Prawo farmaceutyczne. Komentarz (red. L. Ogiegło), 

Warszawa 2018; K. Czyżewska (red.), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-

64 ustawy - Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2020 oraz przytaczana w tych opracowaniach 

bogata literatura). Jedynym nowym elementem recenzowanej rozprawy jest przybliżenie 

polskiemu czytelnikowi regulacji amerykańskiej. Na tej podstawie Autorka formułuje wniosek 

o potrzebie zniesienia w prawie polskim zakazu kierowania reklamy produktów leczniczych 

na receptę do publicznej wiadomości.  

a) Uwagę zwraca wąskie ujęcie przedmiotu prowadzonych badań. Wybrane do oceny 

zagadnienie nadaje się raczej na artykuł naukowy bądź popularno - naukowy aniżeli 

rozprawę doktorską. Zagadnienie dopuszczalności kierowania do publicznej wiadomości 

reklamy leków wydawanych na receptę stanowi jedynie niewielki wycinek z bogatej 

problematyki prawnej reklamy produktów leczniczych. Dokonany wybór tematu nadmiernie 

zawęził zakres prowadzonej analizy prawnej i możliwość wykazania przez Doktorantkę 

wiedzy na temat obszaru prawnego, którym się zajmuje. Skutkiem jest stosunkowo skromna 

objętość pracy (po odjęciu spisu treści oraz materiałów ok. 140 stron), choć i tak przeważają 

w niej fragmenty o charakterze sprawozdawczym, czy pozostające w dosyć luźnym związku z 

tematem opracowania (np. o reklamie wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych czy 

reklamie kierowanej do dzieci). 

b) Tytuł rozprawy doktorskiej, który determinuje zakres prowadzonych badań, jest 

nieprawidłowy. Po pierwsze polskie przepisy dotyczące omawianego zagadnienia, w 

szczególności zakaz kierowania do publicznej wiadomości reklamy leków wydawanych na 

receptę wynikają wprost z prawa unijnego (dyrektywy 2001/83). Ewentualne zmiany muszą 

więc dotyczyć prawa unijnego a nie krajowego. Jedynie pod koniec opracowania Autorka 

odnosi się wprost do tego zagadnienia. Prowadzona przez Autorkę analiza komparatystyczna 

powinna więc dotyczyć nie relacji prawa polskiego do prawa amerykańskiego, ale właśnie 

prawa unijnego, tym bardziej jeśli porównanie dotyczy regulacji federalnej Stanów 

Zjednoczonych. Przełożyłoby się to na szerszą analizę założeń unijnej regulacji i potrzeby jej 

uwspółcześnienia (dostosowania do współczesnych wymogów społecznych i gospodarczych, 
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w szczególności mając na uwadze dynamiczny rozwój środków komunikacji elektronicznej). 

W efekcie postulaty de lege ferenda kierowane przez Autorkę do polskiego ustawodawcy (s. 

148 - 151) są bezprzedmiotowe, ponieważ zmiana polskich przepisów w tym zakresie 

prowadzić będzie do naruszenia prawa unijnego (do tej kwestii Autorka odnosi się jedynie 

ogólnikowo pod sam koniec rozprawy). Po drugie nawiązanie w tytule rozprawy do 

„standardów prawnych dotyczących kierowanej do publicznej wiadomości reklamy leków 

wydawanych na receptę”, samo w sobie stanowiące sformułowanie niejasne i potoczne, 

sugerować może szerszy zakres prowadzonych rozważań (np. w wymiarze etycznym czy tzw. 

compliance w sektorze farmaceutycznym czy nawet prawa konkurencji), co jednak nie 

znajduje potwierdzenia w treści pracy. Z jednej strony Autorka ujmuje tezy badawcze wąsko 

(dotyczy to w szczególności wstępu i zakończenia pracy), sprowadzając je wyłącznie do oceny 

dopuszczalności prowadzenia reklamy leków na receptę do publicznej wiadomości, z drugiej, 

w poszczególnych rozdziałach, porusza różne zagadnienia reklamy produktów leczniczych, co 

miejscami wprowadza czytelnika w konfuzję i utrudnia śledzenie wywodu. Powstaje zatem 

zasadniczy rozdźwięk pomiędzy tytułem rozprawy, sformułowanym celem badawczym a jej 

zawartością. Podsumowując, błędy w określeniu problemu badawczego rzutują negatywnie 

na konstrukcję koncepcji rozprawy. 

c) Główną tezą badawczą jest twierdzenie, że wprowadzony przez polskiego 

ustawodawcę zakaz kierowania do publicznej wiadomości reklamy leków wydawanych na 

receptę sformułowany jest nieprawidłowy i powinien zostać zniesiony. Już we wprowadzeniu 

pracy Autorka przesądza: „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, następnie szerzej na s. 60 – 61 i w 

podsumowaniu pracy). Stwierdzenie to jest błędne. Bezpośrednim skutkiem dopuszczenia 

reklamy leków na receptę do publicznej wiadomości będzie zachęcenie pacjentów do 

wywarcia presji na lekarzach, aby ten przepisał im dany lek na receptę (reklamowany w 

mediach). Nieprawidłowe są również inne, autorytatywne wypowiedzi Autorki, np. o tym, że 

leki OTC (dostępne bez recepty) stanowią większe zagrożenie dla zdrowia pacjentów. W 

istocie rzeczy problem z takimi twierdzeniami jest inny w przypadku pracy naukowej. 
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Ustalenie czy reklama określonych rodzajów leków istotnie stanowi zagrożenie dla ochrony 

zdrowia nie należy do sfery prawnej, ale medycznej oraz socjologicznej. Autorka nie 

przeprowadziła żadnych badań empirycznych w tym zakresie. Wnioski Autorki sprowadzają 

się do subiektywnego stwierdzenia, że skoro omawiany w opracowaniu rodzaj reklamy został 

dozwolony w prawie amerykańskim to nie ma problemu, aby został też dozwolony w prawie 

polskim (z pominięciem kontekstu, uwarunkowań społecznych i medycznych, unijnego źródła 

przepisów itd.). 

d) Zawarte w pracy argumenty za zniesieniem zakazu prowadzenia reklamy leków na 

receptę do publicznej wiadomości mają niewielką oryginalność. Brakuje w szczególności 

samodzielnie sformułowanego argumentu, który mógłby odnosić się do znaczenia środków 

komunikacji elektronicznej dla poszerzenia wiedzy o nowych terapiach medycznych. W tym 

aspekcie Autorka ogranicza się do przytoczenia orzeczenia TSUE w sprawie MSD, nie 

dostrzegając przy tym (bądź po prostu ignorując) kluczowej dla stosowania prawa 

farmaceutycznego różnicy między reklamą a informacją o leku. Realnym zagadnieniem 

prawnym nie jest bowiem zniesienie zakazu reklamy leków na receptę kierowanej do 

publicznej wiadomości  (co stanowi utrwaloną regułę unijnego prawa farmaceutycznego, nie 

ma możliwości jego zmiany), ale przyjęcie węższej wykładni pojęcia reklamy leków, w sposób 

pozwalający na uznanie, że określone przekazy (w szczególności zamieszczane w Internecie) 

nie stanowią reklamy, lecz jedynie informację (neutralną) o leku, której poszukuje pacjent 

(użytkownik sieci). W konkluzji omawianego orzeczenia TSUE wyraźnie stwierdził, że co do 

zasady art. 88 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2001/83 nie zabrania producentom informowania o 

produktach leczniczych, jeśli informacje te oferowane są w systemie „pull” (tzn. tylko dla 

osób poszukujących tych informacji), a nie „push” (tzn. gdy np. internauta natrafia na dane 

informacje samemu ich nie szukając). Chodzi więc o przekazy internetowe, które nie 

stanowią reklamy ponieważ są wyświetlane na żądanie użytkownika (w tym aspekcie młody 

naukowiec mógłby nawiązać do różnicy pomiędzy tzw. internetowym polem eksploatacji a 

różnymi postaciami rozpowszechniania utworów przyjmowanej w prawie autorskim). Takiej 

analizy brakuje jednak w recenzowanej rozprawie. 

Ad. 2) Ocena poprawności struktury rozprawy i jej merytorycznej zawartości jest 

negatywna. Razi zbyt duża liczba rozdziałów, jak na ogólną objętość pracy. W rozdziałach 
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brakuje podsumowania i wniosków częściowych. Rozdziały mają nierówny, głównie 

sprawozdawczy charakter. W szczególności należy tu wskazać następujące kwestie:  

a) Przedstawienie przez Autorkę istotnych dla rozprawy pojęć i zagadnień prawa 

farmaceutycznego polega na obszernym przytoczeniu definicji ustawowych, cudzych 

poglądów, fragmentów orzeczeń, tylko z rzadka uzupełnianych własnymi, zwykle 

ogólnikowymi twierdzeniami. Razi praktyka polegająca na wklejaniu do pracy treści 

przepisów (najbardziej rażący przykład widoczny jest na s. 88 – 89), obszernych fragmentów 

orzeczeń i opinii (np. na s. 30, 64, 73-74, 94 itd.) czy fragmentów różnych opracowań (np. s. 

39, 59 – 60, 75, 95 - 96 itd.). Są to zabiegi sztucznie zwiększające objętość pracy kosztem 

samodzielnego wkładu naukowego. Autorka unika dokonania syntezy prowadzonych 

rozważań, stosowania parafrazy, oceny referowanych zagadnień. Wyjątki są nieliczne, 

wypowiedzi samodzielne są ogólnikowe i krótkie, nie wnoszą nowych wartości do doktryny 

(s. 33, 35. 37, 54 itd., trochę dłuższe na temat samego zakazu prowadzenia reklamy do 

publicznej wiadomości). Symptomatyczny dla tej metody jest fragment na s. 152, gdzie 

Autorka wkleja obszerny fragment wypowiedź przedstawicieli firmy farmaceutycznej MSD i 

stwierdza, że się z nim zgadza. Nie jest to poziom analizy prawnej wymaganej w przypadku 

rozprawy doktorskiej. Mamy tu do czynienia ze złym warsztatem naukowym; 

b) Skoro temat oraz teza badawcza dotyczy jedynie zakazu kierowania reklamy leków 

na receptę do publicznej wiadomości to dlaczego Autorka szczegółowo przedstawia przepisy 

i orzecznictwo dotyczące reklamy wprowadzającej w błąd, kierowanej do dzieci czy inne 

zagadnienia, które nie są w ogóle związane z wybraną tematyką pracy doktorskiej (s. 44 – 

57)? Autorka referuje podstawowe zagadnienia dotyczące reklamy leków, których znaczenie 

dla wybranej tematyki pracy jest niewielkie i które nie wnoszą nowych wartości do nauki 

prawa. Niewielka jest użyteczność ogólnikowej analizy swobody gospodarczej czy 

porównania reklamy leków do reklamy wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych; 

c) Potencjalnie najbardziej wartościowy rozdział poświęcony reklamie leków w 

Stanach Zjednoczonych zaczyna się od zreferowania, w bardzo podstawowym stopniu, zasad 

amerykańskiego porządku prawnego (s. 85 - 96). Następnie autorka przytacza przepisy 

prawa amerykańskiego dotyczące reklamy leków. Poza przybliżeniem tej tematyki polskim 

czytelnikom trudno doszukać się w tych fragmentach samodzielnego wkładu twórczego, 

który mógłby np. polegać na złożonej ocenie różnicy podejścia amerykańskiego oraz unijnego 
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ustawodawcy wobec zasad funkcjonowania branży farmaceutycznej (w kontekście unijnego 

prawa farmaceutycznego). W szczególności pkt 7.3 – 7.4. dotyczące tzw. „zalet i wad reklamy 

leków wydawanych na receptę kierowanej do publicznej wiadomości” aż proszą się o 

samodzielny komentarz Autorki. Jednak jedyne samodzielne spostrzeżenie Autorki w tym 

fragmencie pracy dotyczy, mającego wciąż stosunkowo małe znaczenie praktyczne dla 

branży farmaceutycznej, zagadnienia reklamy prowadzonej przez tzw. influencerów. 

Przedstawiane w tym rozdziale szczegółowe opisy poszczególnych reklam leków na receptę, 

choć same w sobie ciekawe, w ogóle nie mają charakteru naukowego. Sprawozdawczy i 

pozostający w luźnym związku z przedmiotem opracowania charakter mają fragmenty pracy 

dotyczące reklamy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Potencjalnie 

najważniejszy fragment rozprawy dotyczący prawa obcego nie spełnia oczekiwań czytelnika. 

W istocie nie ma też charakteru w pełni komparatystycznego (uwagi prawnoporównawcze są 

na bardzo podstawowym poziomie). Rozdział ten najlepiej pokazuje braki warsztatowe 

Doktorantki w formułowaniu i prezentowaniu zagadnień, nadaniu im właściwej rangi, 

konsekwencji w rozwijaniu wątków merytorycznych, jak również oddzielaniu 

przedmiotowych rozważań i nawracaniu do podjętych już wątków; 

 d) Autorka błędnie stwierdza, że adresatem reklamy leków na receptę może być tylko 

lekarz (s. 11). Tymczasem do kategorii podmiotów uprawnionych do przepisywania recept 

czy prowadzenia obrotu (zatem mogących być adresatami takiej reklamy) należą nie tylko 

lekarze, ale również pielęgniarki, farmaceuci itp. Autorka myli Głównego Inspektora 

Sanitarnego z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym (s. 37), co w pracy dotyczącej prawa 

farmaceutycznego nie powinno mieć miejsca. Pisanie o „absolutnym zakazie kierowania 

reklamy leków do publicznej wiadomości” jest błędne skoro zakaz ten wcale nie jest 

absolutny. Zarówno prawa unijne, jak i polskie pozwalają np. na reklamę szczepień, a 

ponadto w przepisach wskazano działania wprost wyłączone spod pojęcia reklamy (które bez 

takiego wyłączenia zostałyby uznane za reklamę). Konieczność posługiwania się aktualnym 

nazewnictwem wymaga, aby w miejsce używanego w rozprawie pojęcia prawa 

wspólnotowego, stosować pojęcia związane z porządkiem prawnym Unii Europejskiej. 

e) Razi sztuczne wydłużanie bibliografii poprzez osobne ujmowanie fragmentów 

publikacji, np. odrębnie dla poszczególnych komentowanych artykułów (komentarze K. 
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Grzybczyk oraz Z. Ignatowicza do ustawy Prawo farmaceutyczne. Brakuje numeracji 

bibliografii, wyroków i innych wykorzystanych przez Autorkę opracowań. 

Podsumowując, stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska nie stanowi 

oryginalnego rozwiązania problemu naukowego i nie odpowiada warunkom stawianym tego 

typu opracowaniom. Wywód jest prowadzony niekonsekwentnie w stosunku do przyjętych, 

słabo skonkretyzowanych w pracy - celów i zadań; również brak nakreślonej procedury 

badawczej przyczynia się do słabej realizacji i weryfikacji problemu badawczego rozprawy. 

Całość rozprawy świadczy o braku umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej. 

Biorąc pod uwagę wcześniej sformułowane oceny cząstkowe, jak i wyrażoną 

powyższą syntetyczną opinię - stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska nie spełnia 

wymogów ustawowych stawianych pracom doktorskim i wnoszę o niedopuszczenie 

Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz. 


