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Wykaz skrótów  

 

Akty prawne 

 

CFR  The Code of Federal Regulations (Kodeks przepisów 

federalnych). 

Dyrektywa 2001/83  Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 

wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. 

UE. L. z 2001 r. Nr 311, s. 67 z późn. zm.). 

Dyrektywy 2006/114/WE  Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy 

wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej 

(wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 376, 

s. 21). 

EKPC  Konwencja o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 

4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami 

nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 

1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.). 

k.c.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

Prawo farmaceutyczne lub p.f. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. 

zm.). 

Rozporządzenie MDR  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 

2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i 

rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia 

dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U. 

UE. L. z 2017 r. Nr 117, s. 1 z późn. zm.). 
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TFUE  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Rzym.1957.03.25. (Dz.U.2004.90.864/2 z dnia 

2004.04.30 ze zm.). 

u.b.ż.ż.  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z 

późn. zm.). 

USC  United States Code (Kodeks Stanów Zjednoczonych) 

Ustawa alkoholowa  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.). 

Ustawa o radiofonii i telewizji Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 805 z późn. zm.). 

Ustawa tytoniowa  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276). 

ZNKU  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1233). 

 

Sądy i organy 

 

GIF  Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

FDA Food and Drug Administration (Agencja Żywności i Leków) 

FTC Federal Trade Commission (Federalna Komisja ds. Handlu) 

NSA  Naczelny Sąd Administracyjny 

SOKIK  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

SA Sąd Apelacyjny 

SN  Sąd Najwyższy 

SO  Sąd Okręgowy 

TK Trybunał Konstytucyjny 

TSUE  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

WSA  Wojewódzki Sąd Administracyjny 
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Inne 

 

ChPL  Charakterystyka Produktu Leczniczego 

DTCA  Direct to consumer advertising (reklama leków na receptę 

kierowana bezpośrednio do konsumenta) 

Kodeks Dobrych Praktyk 

INFARMA  

Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego 

Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm 

Farmaceutycznych INFARMA 

OSNKN Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Kontroli 

Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 

OTC  Over the counter (produkt leczniczy wydawany bez 

przepisu lekarza) 

Rx lub Rp produkt leczniczy wydawany wyłącznie z przepisu lekarza 

t.j.  tekst jednolity 

tj.  to jest 

WHO  World Heath Organization (Światowa Organizacja 

Zdrowia) 

ZOTSiS  Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot pracy i uzasadnienie wyboru problemu badawczego 

Reklama jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. W wielu przypadkach 

prowadzenie reklamy jest jednak ograniczone lub podlega obostrzeniom prawnym. Tak jest 

z reklamą leków wydawanych na receptę kierowaną do publicznej wiadomości, której 

prowadzenie jest zabronione w polskim prawie. W przypadku leków dostępnych bez recepty 

(dalej jako: „leki OTC”) reklama podlega znaczącym ograniczeniom, które są podyktowane 

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.  

Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie dopuszczalności prowadzenia reklamy 

leków wydawanych na receptę (dalej jako: „leki Rx” lub „leki Rp”) kierowanej do publicznej 

wiadomości w prawie polskim oraz w prawie Stanów Zjednoczonych. Wybór ustawodawstwa 

amerykańskiego do analizy prawnoporównawczej jest podyktowany tym, że Stany 

Zjednoczone to, obok Nowej Zelandii1, jedyny kraj, w którym kierowanie reklamy leków 

wydawanych na receptę do publicznej wiadomości (dalej jako: „DTCA”) jest dozwolone.2 W 

tym miejscu należy zaznaczyć, że analiza prawnoporównawcza ogranicza się do prawa 

federalnego oraz wyroków sądów federalnych. Wynika to z faktu, że kwestie związane z 

DTCA są regulowane na szczeblu federalnym (szerzej w rozdziale 7). Niezależnie od 

powyższego, prawo federalne zawsze ma pierwszeństwo stosowania przed prawem stanowym, 

co w praktyce oznacza, że prawo stanowe musi być zgodne z prawem federalnym. W efekcie 

analiza prawa federalnego zapewnia uzyskanie ogólnego obrazu ustawodawstwa USA, 

ponieważ prawo stanowe może zawierać bardziej szczegółowe regulacje, ale nie może być 

sprzeczne z prawem federalnym (szerzej w rozdziale 6.2.). Spośród orzeczeń powołano jedynie 

nieliczne wyroki sądów stanowych, gdzie było to konieczne dla zilustrowania opisywanego 

zagadnienia.  

W polskim prawie zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(dalej jako: „p.f.” lub „Prawo farmaceutyczne”)3 zabronione jest kierowanie do publicznej 

wiadomości reklamy leków:  

1. wydawanych wyłącznie na podstawie recepty; 

 
1 S.E.Palmer, R. Duggal, D. Menkes, Direct-to-consumer advertising of prescription medication in New Zealand, 

“Journal of the New Zealand Medical Association”, vol. 127, nr 1401, 2014, s.102 i n. 
2 R. Kornfield i in., Trends in Exposure to Televised Prescription Drug Advertising, 2003–2011, “American 

Journal of Preventive Medicine”, vol. 48, nr 5, 2015, s. 575; S. Gibson, Regulating Direct-to-Consumer 

Advertising of Prescription Drugs in the Digital Age, “Laws”, vol. 3, nr 3, 2014, s.411. 
3 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm. 

8:1033917953
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2. zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe;  

3. umieszczonych na wykazach leków refundowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami oraz dopuszczonych do wydawania bez recepty o nazwie identycznej z 

umieszczonymi na tych wykazach. 

Przedmiotem niniejszej pracy jest jedynie reklama leków wydawanych na receptę 

kierowana do publicznej wiadomości (art. 57 ust. 1 p.f.). Leki zawierające środki odurzające 

lub psychotropowe oraz leki refundowane również są wydawane na receptę, jednakże mają 

szczególny charakter w porównaniu do pozostałych leków Rx. To przedmiotowe ograniczenie 

motywuję tym, że reklama środków psychotropowych jak i refundowanych wymagałaby 

dogłębnej analizy i syntezy w odrębnej pracy. Analizę zakazu reklamy leków odurzających 

i psychotropowych należałoby w mojej ocenie poprzedzić szczegółową interpretacją aspektów 

socjologicznych i psychologicznych. W przypadku leków refundowanych należałoby ocenić 

zasadność wprowadzonego ograniczenia mając na uwadze aspekty ekonomiczne, zarówno po 

stronie płatnika uczestniczącego w kosztach terapii, jak i podmiotu odpowiedzialnego. 

Wnioskodawca w postępowaniu refundacyjnym jest zobowiązany uiścić wysokie opłaty4, przy 

czym nie ma możliwości przewidzenia, czy jego wniosek zostanie rozpoznany pozytywnie. 

W razie decyzji pozytywnej to płatnik publiczny ponosi koszty dostępu do terapii leków 

refundowanych (w całości lub w części). Zatem podmiot, który uzyskał pozytywną decyzję 

refundacyjną znajduje się w znaczącej przeciwwadze ekonomicznej do podmiotu, który 

produkuje lek konkurencyjny nierefundowany. Leki refundowane są dużo tańsze dla pacjenta, 

a producentowi przynoszą zysk w wysokości rynkowej ceny zbytu.  

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.  

Wybór przedmiotowego tematu jest podyktowany tym, że w mojej ocenie w literaturze 

przedmiotu oraz orzecznictwie niewystarczająco zgłębiono przyczynę, dla której zakaz 

 
4 Por. art. 32 oraz 35 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463). 

9:1010306768
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kierowania do publicznej wiadomości reklamy leków wydawanych na receptę został 

ustanowiony. Jest to jedynie pobieżnie uzasadniane ochroną zdrowia publicznego.5 Natomiast 

brakuje rozważań, w jaki sposób taka reklama może stanowić zagrożenie dla ochrony zdrowia, 

mając na uwadze, że zakup a w następstwie przyjęcie danego leku jest uzależnione od 

wypisania recepty przez lekarza.  

Jest to problem doniosły, ponieważ przedsiębiorcy są pozbawieni możliwości realizacji 

jednego z przysługujących im konstytucyjnych praw, podczas gdy moim zdaniem, nie zostały 

spełnione przesłanki pozwalające na dokonanie tegoż ograniczenia.  

Cele, które stawiam sobie w niniejszej pracy to po pierwsze rozpoczęcie dyskusji, która 

nie ograniczy się do powielenia niewystarczająco uzasadnionych tez, a po drugie 

przedstawienie wniosków de lege ferenda. Do realizacji tych celów konieczne jest odniesienie 

się do prawodawstwa, w którym kierowanie reklamy leków wydawanych na receptę do 

publicznej wiadomości jest dozwolone. Pierwszym problemem badawczym będą zasady 

związane z prowadzeniem reklamy produktów leczniczych oraz uzasadnienie wprowadzenia 

zakazu kierowania do publicznej wiadomości reklamy leków wydawanych na receptę w 

ustawodawstwie polskim. Wyniki badań zostaną przeciwstawione rezultatom analizy 

tożsamych zagadnień w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych i uzupełnione o argumentację 

przeciwników i zwolenników reklamy DTCA prowadzonej w USA. Następnie, obok reklamy 

produktów leczniczych analizie zostanie poddana reklama innych produktów szczególnych, a 

konkretnie wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Zabieg ten ma na celu pokazanie, 

jak w obu ustawodawstwach uregulowane są reklamy tych produktów szczególnych i czym się 

różnią. W polskim systemie prawnym wydaje się bowiem, że produkty lecznicze kwalifikuje 

się w tej samej kategorii co papierosy i alkohol, i że uzasadnienie dla zakazu reklamowego jest 

podobne względem tych trzech kategorii produktów.6 Ponieważ dla dokonania powyższej 

analizy zamierzam skupić się jedynie na zakazach reklamy produktów, nie zostaną omówione 

inne kategorie zakazów reklamowych jak np. zakaz prowadzenia reklamy przez adwokatów i 

 
5 Por. np. T. Hachoł, B. Olszewski, Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów 

leczniczych, (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XXVIII, 2012, s. 249; D.E. Harasimiuk, Zakazy 

reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Warszawa 2011, s.63; K. Grzybczyk, Komentarz do art. 57, 

(w:) L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz. Warszawa 2018, s. 610; K. Czyżewska, J. Dziurowicz, 

K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz art. 57, (w:) K. Czyżewska (red.), Reklama produktów 

leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy - Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2020, s. 247. 
6 Por. np. D.E. Harasimiuk, Zakazy …, op. cit., s.63n; A. Niewęgłowski, Ewolucja reklamy produktów leczniczych 

w prawie polskim, Palestra 2004, nr 1-2, s. 44. 

10:4366837176
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radców prawnych,7 zakaz reklamy aptek (art. 94a p.f.) czy zakaz rozpowszechniania ogłoszeń 

o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki, 

tkanki lub narządu.8 Trzecim zagadnieniem badawczym będą regulacje związane   

z wolnościami zapewnionymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r.9  (dalej jako: „Konstytucja RP”), tj. prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

wolności słowa wraz z przesłankami ich ograniczania w zestawieniu z analizą wolności słowa 

gwarantowaną przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz 

przesłankami do jej ograniczenia.  

1.2 Założenia wstępne 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zarówno w tytule jak i w treści pracy 

posługuję się wyrażeniem „reklama leków wydawanych na receptę kierowana do publicznej 

wiadomości”. Wyrażenie to jest zbieżne z tym używanym przez ustawodawcę polskiego (np. 

art. 52 ust. 2 punkt 1, 55 ust. 1, 57 ust. 1 p.f.). W ustawodawstwie amerykańskim i w tamtejszej 

literaturze przedmiotu używa się natomiast wyrażenia direct-to-consumer advertising (of 

prescrption drugs)10 a zatem „kierowana bezpośrednio do konsumenta reklama (leków na 

receptę)”. Celem zachowania spójności, opisując przedmiotowe zjawisko w obu 

ustawodawstwach, posługuję się pierwszym wyrażeniem. W przypadku ustawodawstwa 

amerykańskiego posługuję się dodatkowo skrótem DTCA.  

Istotne jest przy tym zagadnienie, jaki jest wedle polskiego prawa status adresata reklamy 

leków, który nie jest profesjonalistą (lekarzem). Z pewnością taki adresat jest konsumentem,11 

ale także pacjentem,12 co znajduje potwierdzenie w literaturze przedmiotu.13 

 
7 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), Uchwała 

Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.  
8 Art. 43 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i 

narządów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2134). 
9 (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 
10 Por. https://policysearch.ama-assn.org/policyfinder/detail/Direct-to-

Consumer%20Advertising%20%28DTCA%29%20of%20Prescription%20Drugs%20and%20Implantable%20D

evices?uri=%2FAMADoc%2FHOD.xml-0-89.xml, USC dzial 21, paragraf 333g. Wskazuję, że dosłowne 

tłumaczenie tego wyrażenia to: kierowana bezpośrednio do konsumentów reklama leków na receptę.  
11 A. Powałowska, Glosa do wyroku SN z dnia 2.10.2007 r., II CSK 289/07, „Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd 

Orzecznictwa” 2008, nr 3, s.216.  
12 Pojęcie „pacjent” oznacza chorego zwracającego się po poradę do lekarza lub będącego pod jego opieką, 

https://sjp.pwn.pl/sjp/pacjent;2497373.html (data dostępu: 11.08.2022 r.).  
13 M. Ożóg, System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi, problematyka prawna, Warszawa 

wyd. 1, 2010, s.174. 

11:1133203692

https://policysearch.ama-assn.org/policyfinder/detail/Direct-to-Consumer%20Advertising%20%28DTCA%29%20of%20Prescription%20Drugs%20and%20Implantable%20Devices?uri=%2FAMADoc%2FHOD.xml-0-89.xml
https://policysearch.ama-assn.org/policyfinder/detail/Direct-to-Consumer%20Advertising%20%28DTCA%29%20of%20Prescription%20Drugs%20and%20Implantable%20Devices?uri=%2FAMADoc%2FHOD.xml-0-89.xml
https://policysearch.ama-assn.org/policyfinder/detail/Direct-to-Consumer%20Advertising%20%28DTCA%29%20of%20Prescription%20Drugs%20and%20Implantable%20Devices?uri=%2FAMADoc%2FHOD.xml-0-89.xml
https://sjp.pwn.pl/sjp/pacjent;2497373.html
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Po drugie, dla opisania systemu prawnego, do którego przynależy ustawodawstwo 

polskie, posługuję się pojęciem systemu kontynentalnego lub civil law, ponieważ tłumaczenie 

drugiego z pojęć (jako „prawo cywilne”) wydaje się być nienaturalne i mogłoby wprowadzić 

niepotrzebną konsternację.14 Dla określenia prawa amerykańskiego posługuję się określeniem 

common law.15  

Po trzecie, w treści pracy posługuję się zamiennie pojęciem „produkt leczniczy” (zgodnie 

z nazewnictwem przyjętym w języku prawniczym, a więc wynikającym z pojęć przyjętych 

przez ustawodawcę polskiego i europejskiego) oraz „lek”. To ostatnie pojęcie również jest 

używane przez ustawodawcę polskiego (por. art. 2 ust. 10 p.f.), a w mojej ocenie są to wyrazy 

synonimiczne16 i są używane przeze mnie zamiennie w celu uniknięcia zbędnych powtórzeń.  

Podobnie używam w treści pojęć „reklama” oraz „reklamowanie”, przy czym to drugie 

pojęcie oznacza czynność prowadzenia reklamy17 i również jest używane przez ustawodawcę 

europejskiego (por. motyw 48 dyrektywy 2001/8318). 

1.3 Metodologia oraz konstrukcja pracy 

Pierwszą metodą będzie metoda prawnoporównawcza. Metoda ta zakłada badanie 

i analizę w ramach co najmniej dwóch systemów prawnych.19 Systemów prawnych nie 

powinno być jednak zbyt wiele, ponieważ wówczas ich dogłębne zbadanie i wyciągnięcie 

wniosków nie jest możliwe. Praca w zakresie komparatystyki polega na zebraniu materiałów, 

ale głównie na ich selekcji. Konieczne jest bowiem skupienie uwagi na różnicach 

i podobieństwach, bez nadmiernego odbiegania od ustalonych założeń.20   

Zasadą metody prawnoporównawczej jest to, że porównywane mogą być rozwiązania, 

które pełnią tę samą lub podobną funkcję.21 Wskazuję więc, że w niniejszej pracy porównam 

 
14 Por. M. Zachariasiewicz, Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym 

międzynarodowym, Katowice 2016, s.23-24.  
15 Por. A. Czubik, Prawo do prywatności. Wpływ amerykańskich koncepcji i rozwiązań prawnych na prawo 

międzynarodowe, Kraków, 2013, s.41. i n.  
16 Lekarstwo oznacza substancję przeznaczoną do leczenia chorych https://sjp.pwn.pl/sjp/lekarstwo;2477847.html  

(data dostępu: 10.08.2022 r.). 
17 https://sjp.pwn.pl/slowniki/reklamowanie.html, (data dostępu: 11.06.2022 r.).  
18 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 

kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr 311, s.67 z 

późn. zm., dalej jako: „dyrektywa 2001/83”). 
19 I. Szymczak, Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny”, Rok LXXVI, zeszyt 3, 2014, s.42. 
20 Ibidem, s. 43, szerzej na temat tej metody badawczej por. R.Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 

2008, s. 67 i n.; K. Zweigert, H. Kotz, An introduction to the comparative law, Volume 1: The Framework, Wielka 

Brytania, 1997, s. 1-57. 
21 Por J. de Coninck, The Functional Method of Comparative Law, RabelsZ 2010, s. 318 i n.; G. Żmij, Firma 

w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013, s.2.  

12:1315034911

https://sjp.pwn.pl/sjp/lekarstwo;2477847.html
https://sjp.pwn.pl/slowniki/reklamowanie.html
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regulacje związane z reklamą produktów leczniczych w obu ustawodawstwach, a pomocniczo 

także dokonam porównania przepisów odnoszących się do napojów alkoholowych i wyrobów 

tytoniowych. Konieczne jest jednak doprecyzowanie, że przy analizie reklamy DTCA w USA 

we fragmencie prawnoporównawczym, oprócz wskazania, że reklama leków na receptę 

kierowana do publicznej wiadomości jest niedozwolona w Polsce, dokonane zostanie również 

porównanie wymogów reklamy DTCA w USA oraz reklamy leków OTC w Polsce. Są to 

produkty należące co prawda do różnych kategorii, taki zabieg jest jednak moim zdaniem 

uzasadniony, choćby po to, aby móc w ostatniej części wyprowadzić wnioski de lege ferenda.  

Fakt, że reklama DTCA jest dozwolona w USA i Nowej Zelandii przesądził o wyborze 

systemu prawnego, który będzie poddany porównaniu. Dodatkowym atutem wyboru prawa 

polskiego oraz amerykańskiego w ramach badań prawnoporównawczych jest to, że 

porównywane będą systemy prawa civil law i common law. To znów stanowi dodatkowe 

wzbogacenie pracy komparatystycznej. 22 

Należy zaznaczyć, że synteza badań prawnoporównawczych albo mogła zostać opisana 

w niniejszej pracy w wyodrębnionych rozdziałach następujących po dwóch zasadniczych 

częściach, tj. opisie prawodawstwa polskiego oraz prawodawstwa Stanów Zjednoczonych, 

albo elementy prawnoporównawcze mogły przyjąć formę zwieńczenia każdego z wątków 

ostatniego z opisywanych systemów prawnych (w tym przypadku systemu USA). Wybrano tę 

drugą drogę, ponieważ tworzenie odrębnego rozdziału wyłącznie na cele porównawcze moim 

zdaniem wiązałoby się z koniecznością powtarzania wcześniej poczynionych analiz, w efekcie 

zaburzając układ pracy.  

Obok metody prawnoporównawczej zostanie zastosowana metoda dogmatyczna 

polegająca na analizie tekstu prawnego.23 Metoda ta będzie wykorzystana do wykładni24 

przepisów związanych z reklamą produktów leczniczych oraz innych produktów 

szczególnych, a także konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej i wolności 

słowa. Ocena polskich uregulowań prawnych zostanie uzupełniona o poglądy wyrażane 

w orzecznictwie sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Praca będzie składać się z dziesięciu rozdziałów, przy czym rozdział pierwszy stanowi 

wstęp wraz z metodologią i założeniami wstępnymi, a rozdział dziesiąty – zakończenie.  

 
22 K. Zweigert, H. Kotz, An introduction… op.cit., s.15. 
23 G. Jędrejek, Wykładnia przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego, Warszawa 2020, s.200. 
24 Szerzej por. E. Łętowska, Kilka uwag o praktyce wykładni, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 1, s.29 

i n. 

13:6273944227
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W drugim rozdziale, w celach porządkowych, zostaną omówione ustawowe definicje 

podstawowych pojęć oraz orzecznictwo związane z ich interpretacją. Wyjaśnię między innymi, 

czym jest produkt na gruncie prawa cywilnego oraz jak definiowany jest produkt leczniczy 

w prawie polskim a także unijnym.  

Rozdział drugi dotyczyć będzie reklamy w aspekcie marketingowym, socjologicznym i 

prawnym. W tym ostatnim przypadku zostaną poczynione rozważania na temat różnicy 

pomiędzy reklamą, informacją oraz sponsoringiem. W końcowej części rozdziału drugiego 

omówię, jak definiowana jest reklama na gruncie poszczególnych ustaw, a także w Prawie 

farmaceutycznym.  

W trzecim rozdziale zostaną zawarte szczegółowe informacje dotyczące reklamy 

produktów leczniczych, w tym reklamy leków OTC kierowanej do publicznej wiadomości. 

W tej części powołam się na najważniejsze decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

dotyczące wstrzymania prowadzenia reklam z uwagi na ich niezgodność z przepisami. 

W następnej kolejności opiszę wymogi związane z reklamą produktów leczniczych kierowaną 

do profesjonalistów. Dalej przedstawię uwagi związane z zakazami reklamowymi, w tym 

dotyczące reklamy leków OTC oraz zakazu kierowania do ogółu społeczeństwa reklamy leków 

wydawanych na receptę. Na koniec opiszę zasady związane z nadzorem nad reklamą w prawie 

polskim. 

W czwartym rozdziale opiszę zagadnienia związane z konstytucyjnymi prawami 

i wolnościami, w tym wolnością działalności gospodarczej oraz wolnością słowa, a także 

omówię przesłanki ograniczania powyższych praw i wolności.  

Rozdział piąty stanowić będzie analiza zakazów reklamowych związanych z dwoma 

zasadniczymi produktami szczególnymi, tj. z wyrobami tytoniowymi oraz napojami 

alkoholowymi.  

W rozdziale szóstym, otwierającym część dotyczącą prawa federalnego, poczynię 

niezbędne uwagi dotyczące różnic w obu systemach prawnych.  

Rozdział siódmy będzie zawierać omówienie zasad związanych z reklamą leków 

wydawanych na receptę w prawodawstwie federalnym oraz w wytycznych.  

Rozdział ósmy zostanie poświęcony na omówienie Pierwszej Poprawki do Konstytucji 

Stanów Zjednoczonych przewidującej wolność słowa oraz analizę wpływu tej regulacji na 

prawo do prowadzenia reklamy przez przedsiębiorców. Analiza zostanie przeprowadzona 

głównie w oparciu o wyroki Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.  

W rozdziale dziewiątym opiszę zasady związane z reklamą wyrobów tytoniowych oraz 

napojów alkoholowych w prawie USA.  

14:3999480369
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Zwieńczenie pracy stanowić będą podsumowanie i wnioski.  

W tym miejscu należy wskazać, że wszystkie tłumaczenia zarówno przepisów jak i tez 

wyroków sądów federalnych będą oparte na przekładzie własnym, o ile przy tłumaczeniu nie 

poczyniono odniesienia do tłumaczenia innego autora w formie przypisu. W przypadku 

konieczności powołania istotnego wyrażenia w języku angielskim zostanie ono umieszczone 

w nawiasie ipsissimis verbis. 

Praca opiera się na stanie prawnym na dzień 1 lipca 2022 r.  

2 Wyjaśnienie podstawowych pojęć prawnych 

2.1 Pojęcie produktu leczniczego  

W pierwszej kolejności dla wyjaśnienia pojęcia produktu należy odwołać się do Kodeksu 

cywilnego (dalej jako: „k.c.”).25 Problematyka związana z definicją produktu na gruncie k.c. 

jest zagadnieniem obszernym, w którego ramy wpisują się rozważania na temat energii czy 

dóbr intelektualnych, stąd w niniejszej pracy pojęcie to zostanie omówione w zakresie, w jakim 

jest to użyteczne dla dalszej jej części. Zgodnie z art. 4491 § 2 przez produkt rozumie się rzecz 

ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta 

i energię elektryczną.  

Dokonując analizy powyższej definicji należy mieć na uwadze, że każda rzecz 

w rozumieniu prawa cywilnego jest produktem, ale nie każdy produkt jest rzeczą, ponieważ 

zwierzęta i energia nie są zaliczane do rzeczy w rozumieniu art. 45 k.c.26 

Wątpliwe jest, czy do kategorii produktów można zaliczyć krew, produkty 

krwiopochodne, tkanki czy organy.27 Postulat za ich zaliczeniem do kategorii produktów 

w rozumieniu art. 4491, choć kontrowersyjny, ma wielu zwolenników.28 W literaturze 

wskazuje się, że zaliczenie krwi czy tkanek do kategorii produktów jest zasadne wówczas, gdy 

 
25 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., dalej jako 

„k.c.”).  
26 T. Bielska – Sobkowicz, Komentarz do art. 449(1), (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. 

Zobowiązania Tom III, część ogólna, Warszawa 2018, s.1126.  
27 D. Krekora-Zając, Kontrola nad biobankami, (w:) E. Zielińska, System Prawa Medycznego, Tom II cz.I, 

M.Boratyńska, P. Konieczak (red.), Regulacja prawna czynności medycznych, Warszawa 2019, s.132-133. 
28 P. Miłkaszewicz, Komentarz do art. 4491 (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny Komentarz, Zobowiązania 

Część ogólna, Warszawa 2017, s. 897; Z. Gawlik, Komentarz do art. 4491 (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny, 

komentarz, Tom III, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 2014 s. 602; M. Jagielska, Odpowiedzialność za 

produkt, (w:) A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna System Prawa Prywatnego, Tom 6, wyd. 

3., 2018, s.1009; P. Modrzejewski, Kontrowersje wokół definicji produktu (art. 449(1) § 2 k.c.) w obszarze 

medycznym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 8, s.37. 

15:6075915101
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podlegają one komercjalizacji, celem zastosowania reżimu zaostrzonej odpowiedzialności 

odszkodowawczej.29 Przeciwnicy tego poglądu argumentują, że krew oraz tkanki nie są 

rzeczami ani częściami składowymi rzeczy w myśl k.c. i nie podlegają komercjalizacji na 

takich samych zasadach jak produkty lecznicze.30 Poza tym pojawiają się wątpliwości natury 

etycznej. Gdyby bowiem zakwalifikować krew jako produkt, mogłoby to prowadzić do 

uprzedmiotowienia człowieka i jego życia czy zdrowia. Takie działanie, zgodnie z opiniami 

wyrażanymi na forum międzynarodowym, nie może być usprawiedliwione szczytnym celem, 

jakim jest ratowanie życia innego człowieka. W takim wypadku miałoby miejsce przeważenie 

wartości życia jednego człowieka nad wartością innej istoty i jej organów czy krwi.31  

Z pewnością jednak środki farmaceutyczne i wyroby medyczne są produktami 

w rozumieniu art. 4491 § 2, a zatem do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez te 

produkty znajdzie zastosowanie reżim odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.32  

Słowo „lek” będące synonimem produktu leczniczego ma pochodzenie indoeuropejskie 

i oznacza wyciągnięcie choroby z człowieka.33 Zatem funkcją i istotą leków jest poprawa 

zdrowia człowieka albo spowolnienie czy złagodzenie przebiegu choroby.34 

Zgodnie z art. 2 punkt 32 p.f. produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina 

substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób 

występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu 

przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez 

działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Substancją jest natomiast każda 

materia, która może być pochodzenia: 1) ludzkiego, w szczególności ludzka krew, elementy 

i składniki pochodzące z krwi ludzkiej, 2) zwierzęcego, w szczególności mikroorganizmy, całe 

organizmy zwierzęce, fragmenty organów, wydzieliny zwierzęce, toksyny, wyciągi, elementy 

i składniki pochodzące z krwi zwierzęcej, 3) roślinnego, w szczególności mikroorganizmy, 

całe rośliny, części roślin, wydzieliny roślinne, wyciągi, 4) chemicznego, w szczególności 

pierwiastki lub związki chemiczne naturalnie występujące w przyrodzie lub otrzymane w 

 
29 Z. Banaszczyk, Komentarz do art.449(1), (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny Tom I Komentarz, wyd. 

10, Warszawa 2020, s. 1651; Z. Strus, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, 

„Palestra” 2001, nr 1-2, s.29. 
30 Z. Banaszczyk, Komentarz do art.449(1)…op.cit., s. 1652; B. Gnela, Odpowiedzialność za produkt, „Państwo 

i prawo 9/2009”, s.38.  
31 M. Chajda, (w:) M. Załucki (red.): Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, 

Warszawa 2010, s.4. 
32 Ibidem, s.1009, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lutego 2016 r., II C 1215/06, LEX nr 2242959. 
33 W. Wiśniewska, Glosa do wyroku TSUE z dnia 10 lipca 2014 r., C-358/13 i C-181/14, Opublikowano: LEX/el. 

2015. 
34 Ibidem.  

16:4132710573
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drodze przemian chemicznych lub syntezy (art. 2 punkt 38 p.f.). Produktem leczniczym może 

być zatem substancja (lub jej mieszanina) posiadająca określone właściwości lecznicze oraz 

prezentowana jako mająca takie właściwości.35. 

Powyższa definicja zawiera więc dwie definicje produktu leczniczego – przez funkcję 

i przez prezentację, na wzór rozróżnienia przyjętego przez ustawodawcę europejskiego 

w dyrektywie 2001/83. Zgodnie z art. 1 pkt 2 dyrektywy 2001/83 produktem leczniczym jest 

jakakolwiek substancja lub połączenie substancji prezentowane jako posiadające właściwości 

lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi (lek „poprzez prezentację”)36 lub jakakolwiek 

substancja lub połączenie substancji, które mogą być stosowane lub podawane ludziom w celu 

odzyskania, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych poprzez powodowanie działania 

farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego albo w celu stawiania diagnozy 

leczniczej (lek „przez funkcję”). Produktem leczniczym jest zatem produkt kwalifikujący się 

w jedną z dwóch definicji.37 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości do pojęcia produktu leczniczego 

poprzez funkcję należy stosować wykładnię zawężającą.38 Nie jest możliwe zatem 

zakwalifikowanie jako leku substancji, która nie wykazuje pozytywnego wpływu na funkcje 

fizjologiczne, ale jednocześnie nie można wykluczyć tego pozytywnego wpływu.39 Tak samo 

nie będzie produktem leczniczym substancja, która w zalecanej dawce nie wykazuje żadnego 

wpływu na organizm, nawet jeśli takie działanie ujawnia się po spożyciu większej niż zalecana 

dawki.40 Zawężająca wykładnia pojęcia leku ma na celu ochronę konsumentów poprzez 

zapewnienie, że dana substancja zakwalifikowana jako produkt leczniczy w istocie wykazuje 

działanie farmakologiczne, immunologiczne czy metaboliczne.41 Produktem leczniczym 

poprzez funkcję jest zatem lek, którego właściwości lecznicze zostały potwierdzone badaniami 

 
35 M. Świerczyński, Produkt leczniczy (w:) J. Haberko (red.), Prawo Farmaceutyczne, System prawa medycznego, 

Tom 4, s. 276; należy jednak mieć na uwadze, że pojęcie substancji i produktu leczniczego nie jest tożsame, por. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 stycznia 2011 r., III SA/Wa 1775/10, LEX 

nr 757450; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 stycznia 2010 r., III SA/Wa 

1694/09, LEX nr 600284. 
36 Por. M. Krekora, (w:) M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne, wyd. 3, Warszawa 

2020, s.44.  
37 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 czerwca 2005 r., w sprawach C-211/03, C-299/03 i C-

316/03 do C-318/03, HLH Warenvertrieb i Orthica, EU:C:2005:370, pkt 49. 
38 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 listopada 2007 r., w sprawie C-319/05 Komisja 

Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec, LEX nr 328709, pkt. 61. 
39 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-140/07 Hecht-Pharma 

Gmbh v. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, LEX nr 469616, pkt. 29. 
40 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 kwietnia 2009 r., w sprawie C-27/08 Bios 

Naturprodukte Gmbh v. Saarland, LEX nr 491721, pkt 22. 
41 W. Wiśniewska, Glosa do wyroku TSUE z dnia 10 lipca 2014 r., w sprawie C-358/13 i C-181/14, 

Opublikowano: LEX/el. 2015. 
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naukowymi42 i który został stworzony w celu wywierania pozytywnego wpływu na ludzkie 

zdrowie.43 Jako lek poprzez prezentację jest kwalifikowany produkt, który nie posiada 

właściwości leczniczych, ale przypomina lek w wyniku nadanej mu formy czy sposobu 

opakowania.44 Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości pojęcie „prezentacji” 

powinno być interpretowane rozszerzająco w celu ochrony konsumentów.45 W wyroku 

w sprawie C-219/91, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że „produkt zalecany lub opisywany 

jako posiadający właściwości profilaktyczne lub terapeutyczne jest produktem leczniczym (…) 

nawet [jeśli] jest on powszechnie uważany za środek spożywczy i nawet jeśli zgodnie z obecnym 

stanem wiedzy naukowej nie ma on znanych skutków terapeutycznych”.46 TSUE podkreślił 

jednocześnie, że fakt użycia nazwy „Clinique” dla kosmetyków sprzedawanych poza aptekami 

nie jest wystarczający, aby zakwalifikować je jako leki.47  

Wracając do definicji legalnych, już na etapie porównania tekstualnego zauważamy, że 

definicja w polskiej ustawie nie jest wiernym odzwierciedleniem definicji zawartej 

w dyrektywie 2001/83. Po pierwsze prawodawca europejski do pojęcia produktu leczniczego 

zalicza tylko produkty stosowane u ludzi, natomiast polski ustawodawca rozszerza tę definicję 

o leki stosowane u zwierząt. Polska ustawa przewiduje możliwość zastosowania przez lekarza 

weterynarii produktu leczniczego w celu ratowania życia lub zdrowia zwierząt.48 W literaturze 

podnosi się, że taki zabieg stwarza wiele niebezpieczeństw, w tym ryzyko wyczerpania 

zapasów konkretnego produktu.49 Po drugie w dyrektywie 2001/83 zostało użyte pojęcie 

„substancja lub połączenie substancji”, a w p.f. „substancja lub mieszanina substancji”. Należy 

 
42 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-140/07 Hecht-

Pharma Gmbh v. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, LEX nr 469616, pkt. 25. 
43 M. Ożóg, System…op.cit., s.57. 
44 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 1991 r., w sprawie C-369/88 Postępowanie 

Karne Przeciwko Jean-Marie Delattre, EU:C:1991:137, pkt. 40-41. 
45 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 listopada 2007 r. w sprawie C-319/05 Komisja 

Wspólnot Europejskich V. Republika Federalna Niemiec, LEX nr 328709, pkt.43. 
46 Tłum. własne, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 października 1992 r., w sprawie C-

219/91, Postępowanie karne przeciwko Johannes Stephanus Wilhelmus Ter Voort, ECLI:EU:C:1992:414, pkt. 

18; podobnie por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 1991 r., w sprawie C-369/88, 

postępowanie karne przeciwko Jean-Marie Delattre, EU:C:1991:137, pkt. 36. 
47 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 lutego 1994 r., w sprawie C-315/92, Verband Sozialer 

Wettbewerb eV przeciwko Clinique Laboratoires SNC i Estée Lauder Cosmetics GmbH., EU:C:1994:34, pkt. 24.  
48 B. Nowak-Chrząszczyk, Komentarz do art. 69, (w:) W.L. Olszewski (red.) Prawo farmaceutyczne. Komentarz, 

Warszawa 2016, s.755. 
49 R. Kruszyński, Obrót produktem leczniczym w ramach rynku wewnętrznego „Przegląd Ustawodawstwa 

Gospodarczego” 2010, nr 7, s.16. 
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przy tym wskazać, że obecnie produkty lecznicze mogą mieć postać, która nie odpowiada ani 

substancji, ani mieszaninie (np. postać warstwowa).50  

W ramach produktu leczniczego możemy wyróżnić lek apteczny (sporządzany w aptece 

zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece); lek gotowy 

(produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu) 

oraz recepturowy (produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej).51 

Oprócz wyżej wskazanych kategorii do leków zalicza się również produkty immunologiczne, 

homeopatyczne, roślinne, krwiopochodne lub samą krew czy jej składniki. Dodatkowo 

wyróżnia się produkty lecznicze referencyjne (dopuszczone do obrotu na podstawie pełnej 

dokumentacji)52 oraz generyczne (posiadające taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji 

czynnych oraz taką samą postać farmaceutyczną jak referencyjny produkt leczniczy, i których 

biorównoważność wobec referencyjnego produktu leczniczego została potwierdzona 

odpowiednimi badaniami biodostępności).53 

W rozumieniu pojęcia produktu leczniczego istotna jest też dystynkcja na substancję 

czynną i pomocniczą. Substancją czynną jest substancja lub mieszanina substancji, która ma 

zostać wykorzystana do wytworzenia produktu leczniczego i która, użyta w jego produkcji, 

staje się składnikiem czynnym tego produktu przeznaczonym do wywołania działania 

farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego w celu przywrócenia, poprawy 

lub zmiany funkcji fizjologicznych lub do postawienia diagnozy medycznej.54 Jest to zatem 

substancja chemiczna, wpływająca na właściwości produktu leczniczego warunkującego jego 

działanie farmakologiczne.55 Substancja pomocnicza sama nie wywołuje efektów 

farmakologicznych, jakie ma przynieść dany produkt, ale jest niezbędna do nadania 

produktowi leczniczemu określonej postaci.56 Substancją pomocniczą mogą być np. barwniki, 

konserwanty czy substancje słodzące, znajdujące się w wykazie dopuszczonych do obrotu 

substancji dodatkowych sporządzanym przez Ministra Zdrowia (art. 27 ust. 2 p.f.).57 

 
50 Tamże, np. preparaty liposomowe, które nie polegają na zmieszaniu substancji, a włączeniu substancji czynnej 

do pęcherzyka lipidowego (efektem jest wolniejsze uwalnianie leku, możliwość miejscowego zastosowania 

i mniejsze efekty uboczne).  
51 Art. 2 pkt 10-12 p.f., szerzej na temat kryteriów podziału leku por. R. Kruszyński, Obrót Detaliczny Lekami, 

Zagadnienia Prawne, Warszawa 2014, s.46- 50. 
52 Por. art. 2 punkt 35 b. p.f. 
53 Por. art. 15 ust. 8 p.f.  
54 Por. art. 2 punkt 38 c. p.f.  
55 M. Ożóg, System…op.cit., s.42. 
56 S. Janicki, A. Fiebiega, M. Sznitowska: Farmacja stosowana, Warszawa 2008, wyd. 4, s.640.  
57 Szerzej na temat definicji produktu leczniczego por. M. Krekora, (w:) M. Świerczyński, M. Krekora, E. Traple, 

Prawo…op.cit., s. 53-58, M. Świerczyński, Produkt…op.cit., s.276 i n. 
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2.2 Produkty z pogranicza (tzw. borderline products)  

Kategoria ta została stworzona na potrzeby języka prawniczego i zaliczają się do niej 

produkty, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako produkt leczniczy, ale też jako 

kosmetyk, wyrób medyczny czy suplement diety.58 

Te ostatnie pojęcia definiowane są w ustawach dotyczących poszczególnych produktów. 

I tak, produktem kosmetycznym jest każda substancja lub mieszanina przeznaczona do 

kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, 

wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi 

jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, 

perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub 

korygowanie zapachu ciała (art. 2 punkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach 

kosmetycznych59 w zw. z art. 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych).60  

Wyrób medyczny oznacza narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, 

odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – 

pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego z następujących szczególnych 

zastosowań medycznych: 1) diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, 

prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby, 2) diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, 

łagodzenie lub kompensowanie urazu lub niepełnosprawności, 3) badanie, zastępowanie lub 

modyfikowanie budowy anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego, 

4) dostarczanie informacji poprzez badanie in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego, 

w tym pobranych od dawców narządów, krwi i tkanek, i który nie osiąga swojego zasadniczego 

przewidzianego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub 

metabolicznymi w ludzkim ciele lub na nim, ale którego działanie może być wspomagane 

takimi środkami (art. 2 ust. 1 rozporządzenia MDR).61 

Suplementem diety62 jest środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej 

diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych 

 
58 M. Ożóg, System…op.cit., s.46. 
59 Dz.U. 2018 poz. 2227.  
60 Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 342, s.59 z późn. zm. 
61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 

1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, s.1 z późn. 

zm., dalej jako: „rozporządzenie MDR”). 
62 W przedmiocie różnicy pomiędzy lekiem a suplementem diety por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 5 kwietnia 2017 r., II OSK 2203/15, LEX nr 2316278; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 
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substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, 

wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, 

drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek 

z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do 

spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów 

posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa 

farmaceutycznego (art. 3 punkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia)63.  

Ocena, czy dany produkt jest produktem leczniczym, powinna zostać dokonana przez 

producenta na etapie wprowadzania do obrotu. To bowiem producent decyduje 

o wprowadzeniu danego produktu zgodnie z wymogami dla leków, kosmetyków, wyrobów 

medycznych etc.64 W przypadku, gdy ocena producenta zostanie zakwestionowana, decyzja, 

czy dany produkt należy zakwalifikować jako lek, podejmowana jest każdorazowo przez 

ograny krajowe,65 zatem w jednym państwie członkowskim dany produkt może zostać 

oceniony jako lek, a w innym jako suplement diety.66 Trybunał Sprawiedliwości wskazał, 

jakimi kryteriami powinien się kierować sąd krajowy rozstrzygając spór dotyczący 

zakwalifikowania produktu i są to: właściwości farmakologiczne, sposób w jaki produkt jest 

używany, zasięg sprzedaży oraz świadomość konsumentów na temat produktu.67 Jak wskazuje 

się w literaturze, dokonując oceny kwalifikacji produktu właściwe organy nadzoru weryfikują 

„1) skład [produktu]; 2) właściwości farmakologiczne, jakie mogą być ustalone przy obecnym 

stanie wiedzy naukowej; 3) sposób, w jaki jest używany; 4) wielkość opakowania, w jakim jest 

sprzedawany; 5) jego rozpoznawalność przez konsumentów i 6) ryzyko, jakie może się wiązać 

z jego używaniem.”68  

 
2017 r., II OSK 1987/15, LEX nr 2345899; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2015 r., II 

OSK 811/14, LEX nr 1989238; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 września 2015 r., II OSK 14/14, 

LEX nr 1987032. 
63 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm., dalej jako: „u.b.ż.ż.”. 
64 M. Mądry, Prawne aspekty reklamy produktów leczniczych, (w:) R. Stankiewicz (red.), Instytucje rynku 

farmaceutycznego, Warszawa 2016, s.252. 
65 M. Świerczyński, Produkt… op.cit., s.279; wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 kwietnia 

1991 r., w sprawie C-112/89, Upjohn Company i Upjohn NV v. Farzoo Inc. i J. Kort-mann, EU:C:1991:147, pkt. 

24; por. także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r., w sprawie C-387/99, 

Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec, EU:C:2004:235, pkt. 57.  
66 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 1991 r., w sprawie C-369/88, postępowanie 

karne przeciwko Jean-Marie Delattre, EU:C:1991:137, pkt. 43. 
67 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 1991 r., w sprawie C-112/89, Upjohn 

Company i Upjohn NV v. Farzoo Inc. i J. Kort-mann, EU:C:1991:147, pkt. 24.  
68 M. Świerczyński, Produkt…, s.279 
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Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych69 (dalej jako: „Ustawa 

o URPL”) powołano specjalną Komisję ds. Produktów z Pogranicza, która działa przy Prezesie 

w/w Urzędu. Zadaniem Komisji jest wydawanie opinii w sprawach klasyfikacji produktu jako 

produktu leczniczego, wyrobu, produktu biobójczego, albo suplementu diety oraz 

wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu w zakresie produktów 

z pogranicza (art. 7 ust. 7 Ustawy o URPL).  

W praktyce precyzyjne zakwalifikowanie danego produktu do określonej kategorii może 

okazać się problematyczne i stąd ustawodawca polski (art. 3a p.f.) oraz unijny (art. 2 ust. 2 

dyrektywy 2001/83) wprowadzili zasadę pierwszeństwa stosowania reżimu dla produktów 

leczniczych, a zatem każdy produkt, który można zakwalifikować jako produkt leczniczy oraz 

jako inny produkt (w tym kosmetyk czy suplement diety) podlega regulacjom o produkcie 

leczniczym.  

2.3 Charakterystyka Produktu Leczniczego  

Prawo farmaceutyczne nie zawiera definicji legalnej Charakterystyki Produktu 

Leczniczego (dalej jako: „ChPL”), a jedynie obligatoryjne elementy tego dokumentu. ChPL 

jest konieczna do dopuszczenia danego produktu leczniczego do obrotu, a zatem dane zawarte 

we wniosku o dopuszczenie muszą być tożsame z ChPL.70 Nadto stanowi podstawę do 

podejmowania decyzji terapeutycznych, ponieważ stanowi pełne źródło wiedzy o leku.71 

Zawiera niezbędne informacje o danym leku (nazwę, skład, postać farmaceutyczną, dane 

kliniczne, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne, nazwę i adres podmiotu 

odpowiedzialnego oraz inne dane wymienione w art. 11 p.f.).  

2.4 Pojęcie reklamy  

Reklama jest elementem gospodarki wolnorynkowej i pełni kluczową rolę nie tylko dla 

przedsiębiorców, którzy od lat dostarczają określone produkty na rynek, ale także tych 

oferujących nowe towary czy usługi. Decyzje konsumentów o nabyciu danego produktu zależą 

oczywiście od jakości towaru czy rodzaju usługi, ale są także w dużej mierze podejmowane na 

 
69 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 836 z późn. zm. 
70 M. Żarnecka, Komentarz do art. 11, (w:) W. L. Olszewski (red.) Prawo… op.cit,, s.154. 
71 K. Kumala, J. Piecha, R. Stankiewicz, Charakterystyka Produktu Leczniczego, (w:) R. Stankiewicz (red.), 

Instytucje…op.cit., s.131. 
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podstawie reklamy, a zatem reklama może przesądzić o pozycji rynkowej danego 

przedsiębiorcy.72 

Zgodnie ze słownikową definicją reklamą jest działanie zachęcające potencjalnych 

klientów do korzystania z usług lub zakupu towarów.73 Reklama (łac. reklamo oznacza 

krzyczeć do kogoś74) powszechnie rozumiana jest jako informacja nacechowana komunikatem 

perswazyjnym.75 Reklama jest jedną z technik marketingowych towarzyszących 

wprowadzaniu nowych produktów lub usług na rynek.  

Z ekonomicznego punktu widzenia reklama jest elementem tzw. marketing mix, na które 

składa się produkt, cena, dystrybucja i promocja.76 Reklama to zatem ogół środków mających 

na celu pobudzenie popytu na dany produkt.77 Skutki, jakie wywiera reklama w zakresie popytu 

nie są jednoznaczne, ponieważ „reklama może prowadzić do większej lub mniejszej lojalności 

konsumentów, dlatego znajduje to odzwierciedlenie w większej lub mniejszej elastyczności 

popytu”.78 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że reklama może pełnić funkcję siły 

rynkowej, ponieważ dzięki jej perswazyjnemu oddziaływaniu na konsumentów może 

odstraszać nowych konkurentów od wejścia na rynek.79 Główną konkluzją z teorii reklamy 

jako siły rynkowej jest to, że im więcej wydaje się na reklamę, tym rynek jest mniej 

konkurencyjny.80 Z drugiej strony reklama jako źródło informacji może przyczyniać się do 

wzrostu świadomości konsumentów o alternatywnych produktach, a w konsekwencji popyt 

staje się bardziej elastyczny, spadają ceny danych produktów i konkurencyjność na rynku 

rośnie.81 

W socjologii reklama jest określana jako pewne zjawisko społeczne, element 

rzeczywistości.82 Powstaje jako twór interakcji międzyludzkich i we współczesnym świecie 

 
72 M. Sieradzka, Komentarz do art. 16, (w:) M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Komentarz, Warszawa 2016, s.771. 
73 https://sjp.pl/reklama (data dostępu: 22.12.2020 r.). 
74 R. Grochowski, Proces komunikacyjny w dyskursie reklamowym- specyfika i skutki, Opole 2012 r., s.11. 
75 M. Paszkowska, Normatywne ograniczenia reklamy związanej z działalnością leczniczą, „Przegląd Prawa 

Publicznego” nr 4, 2013, s. 7; M. Mądry, Prawne aspekty…op.cit., s.235.  
76 K. Nadolska, Potrzeby psychiczne człowieka a reklama, Opole 2011, s.11 za: P. Kotler, Marketing, analiza, 

planowanie, wdrożenie i kontrola, Warszawa 1994 r., s.89. 
77 R. Grochowski, Proces …op.cit., s.17, za: Słownik ekonomiczny, Kraków 1996.  
78 W. Kozłowski, Formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy, Olsztyn 2013 r., s.98. 
79 Ibidem, s.99.  
80 Ibidem, s.102. 
81 Ibidem s.103, szerzej na temat wpływu reklamy na decyzje zakupowe konsumentów por. E. Jaska, Wpływ 

reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Handel 

Wewnętrzny”, 2014, nr 1(354) s.120 i nast.; M. Makowski, Efekty reklamy telewizyjnej a skutki konsumpcji, 

„Handel Wewnętrzny”, 2014, nr 2(361) s.332 i nast. 
82 M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków, 2004 s.13. 
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jest obecna wszędzie. Jest traktowana jako środek do zapewnienia korzyści konsumentowi 

i sprzedawcy poprzez dynamizowanie relacji między nimi.83  

Natomiast w psychologii reklamę definiuje się jako ciąg uporządkowanych sygnałów 

zmniejszających niepewność konsumenta co do właściwości produktu zwiększających 

atrakcyjność reklamowanego dobra.84 

W polskim prawie nie wypracowano jednolitej definicji reklamy, natomiast prawodawca 

wprowadził definicje reklamy w wielu aktach normatywnych na potrzeby stosowania 

konkretnej ustawy.85  

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji86 (dalej jako: 

„ZNKU”) nie znajdziemy jednak definicji reklamy, a więc zgodnie z zasadą prounijnej 

wykładni przepisów krajowych87 należy odwołać się do dyrektywy 2006/114/WE.88 Art. 2 lit. a 

tej dyrektywy definiuje reklamę jako przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach 

działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów 

w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań. 

Dyrektywa 2006/114/WE nie obejmuje definicją reklamy społecznej, a więc nakierowanej na 

szerzenie idei czy świadomości o pewnych zachowaniach89 (np. wpływ podwyższonego 

cholesterolu na zdrowie, ryzyko związane z jazdą bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub 

podczas pisania wiadomości tekstowych na telefonie). Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 

z 11 lipca 2013 r. skonstatował, że „w celu ustalenia, czy określona praktyka stanowi formę 

reklamy w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 84/450 i art. 2 lit. a) dyrektywy 2006/114, należy 

wziąć pod uwagę cel dyrektyw 84/450 i 2006/114, jakim jest ochrona przedsiębiorców przed 

reklamą wprowadzającą w błąd i jej negatywnymi skutkami oraz określenie warunków, 

w których reklama porównawcza jest dozwolona”.90  

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji91 (dalej jako: „ustawa o 

radiofonii i telewizji”) reklamę zdefiniowano jako przekaz handlowy, pochodzący od 

 
83 K. Kubiak, Reklama jako zjawisko socjologiczne (w:) K. Kubiak (red.), Socjotechnika Reklamy, Wyższa Szkoła 

Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 2016, s.6. 
84 K. Nadolska, Potrzeby psychiczne człowieka a reklama, Poznań-Opole 2011, s.13. 
85 J. Dudzik, R. Skubisz, Komentarz … op.cit., s.634.  
86 t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233. 
87 R. Skubisz, Zakazana lub nieuczciwa reklama. Charakterystyka ogólna (w:) M. Kępiński (red.) System Prawa 

Prywatnego, Tom 15, Prawo konkurencji, wyd. 1, 2014, s. 416. 
88 Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy 

wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 376, s.21, 

dalej „Dyrektywa 2006/114/WE”). 
89 R. Szczęsny, Reklama farmaceutyczna i pokrewna, Warszawa 2009, s.107.  
90 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 lipca 2013 r., w sprawie C-657/11, Belgian 

Electronic Sorting Technology NV v Bert Peelaers and Visys NV, ZOTSiS 2013, nr 7, poz. I-516, pkt. 36. 
91 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 805 z późn. zm. 
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podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub 

zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub 

usług; reklamą jest także autopromocja (art. 4 ust. 17 ustawy o radiofonii i telewizji). Kolejno 

definicje reklamy zawarte zostały w ustawach dotyczących produktów o szczególnym statusie, 

w tym w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi92 (dalej jako: „ustawa alkoholowa”) – reklamą napojów alkoholowych jest 

publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli 

graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców 

produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów 

alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za 

reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy 

przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami 

alkoholowym (art. 2(1) ust. 3 ustawy alkoholowej). Zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy z dnia 

9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych93 (dalej jako: „ustawa tytoniowa”) reklamą wyrobów tytoniowych, papierosów 

elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych jest 

rozpowszechnianie komunikatów, wizerunków marek wyrobów tytoniowych, papierosów 

elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi 

związanych oraz rozpowszechnianie nazw lub symboli graficznych podmiotów produkujących 

wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, 

nieróżniących się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych, papierosów 

elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi 

związanych – służących popularyzowaniu marek wyrobów tytoniowych, papierosów 

elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych, z wyłączeniem 

informacji używanych do celów handlowych w relacjach pomiędzy podmiotami zajmującymi 

się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, 

pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi. Osobną definicję przewidziano także 

w Prawie farmaceutycznym, o czym będzie mowa w następnym punkcie.  

W doktrynie można znaleźć wiele definicji pojęcia reklamy.94 Niektóre z nich odnoszą 

się do wszelkich powiadomień o towarze czy usługach mających na celu zwiększenie zbytu. 

 
92 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm. 
93 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276.  
94 Szerzej por. R. Szczęsny, Reklama…op.cit., s.107-108; D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.26-28. 
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Inne opierają się na perswazyjnym charakterze przekazu, sterowaniu decyzjami odbiorcy.95 

Reklamę definiuje się w literaturze również poprzez rozróżnienie na reklamę w znaczeniu 

szerokim, polegającą na rozpowszechnianiu informacji o ludziach, ideach, przedsięwzięciach 

lub rzeczach w celu ich popularyzacji, oraz w znaczeniu wąskim, jako działanie w ramach sfery 

gospodarczej mające wzbudzić zainteresowanie klienta poprzez rozpowszechnianie 

prawdziwych informacji o produkcie.96 W późniejszych publikacjach reklama była również 

definiowana jako działania podejmowane w sferze gospodarczej i polegające na promowaniu 

towarów lub usług w taki sposób, aby wzbudzić u potencjalnych klientów potrzebę ich 

nabycia.97  

Podstawowymi funkcjami reklamy są funkcja informacyjna (przekazywanie informacji 

o cenie towaru, jego właściwościach oraz miejscu, gdzie można go nabyć – tzw. funkcja 

illokucyjna98) oraz perswazyjna (zmierzanie do nabycia przez adresata reklamy towaru lub 

usługi – tzw. funkcja perlokucyjna).99 Inne funkcje, jakie może pełnić reklama to funkcja 

przypominająca (budowanie przyzwyczajenia konsumenta do produktu), edukacyjna 

i ekonomiczna.100 Reklama może przybrać również formę kreatora potrzeb konsumpcyjnych, 

które nie były wcześniej znane jej adresatowi.101 Reklama jest jednak przede wszystkim 

przejawem swobody działalności gospodarczej.102 Dotyczy ona nie tylko przedsiębiorcy 

reklamującego swój produkt, ale także podmiotu emitującego reklamę.103  

W ramach reklamy wyróżniamy reklamę polityczną, społeczną (promowanie idei)104 

i gospodarczą.105 Tylko ta ostatnia będzie przedmiotem niniejszej pracy. 

Od reklamy należy odróżnić ogłoszenie, czyli wypowiedź o dowolnej treści 

i przeznaczeniu, która zmierza do rozpropagowania przekazu (o charakterze gospodarczym, 

społecznym, politycznym etc.) i która pozbawiona jest elementu zachęty i pełni jedynie funkcję 

informacyjną.106 

 
95 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.26-28. 
96 J. Dudzik, R. Skubisz, Komentarz…op.cit.,s. 641; D.E. Harasimiuk, Zakazy… op.cit., s.26. 
97 J. Dudzik, R. Skubisz, Komentarz...op.cit., s.641, za: Nowińska, du Vall, Komentarz ZNKU, 2013, s.262; 

Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, Komentarz ZNKU, 2018, s.377. 
98 A. Radziszewska, Paralingwistyczne wyznaczniki skuteczności komunikacji tekstów reklamowych, Warszawa 

2015, s. 17. 
99 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.29; A. Radziszewska, Paralingwistyczne…op.cit., s.17. 
100 A. Radziszewska, Paralingwistyczne… op.cit., s.17. 
101 R. Grochowski, Proces komunikacyjny w dyskursie reklamowym- specyfika i skutki, Opole 2012 r., s.31 

i powołana tam literatura. 
102 M. Mądry, Prawne aspekty…op.cit., s.239.  
103 Ibidem.  
104 R. Szczęsny, Reklama…op.cit., s.102. 
105 R. Skubisz, Zakazana…op.cit., s.419. 
106 B. Kosmus, Komentarz do art. 36 (w:) B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo prasowe. Komentarz, wyd.2, 

Warszawa 2013 s.425. 
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Pojęcie reklamy nie jest tożsame z informacją. W literaturze podnosi się, że każda 

reklama jest zarazem informacją, ale nie każda informacja jest reklamą. Do tego niezbędny jest 

element perswazyjny. Przy odróżnianiu informacji od reklamy należy wziąć pod uwagę 

następujące elementy: wyznacznik przekazu reklamowego (zachęta); intencje podmiotu 

dokonującego przekazu107 oraz podmiot, do którego ten przekaz jest kierowany.108 

Niemniej jednak skomplikowane może okazać się wyznaczenie granicy pomiędzy 

reklamą a informacją na gruncie ustaw dotyczących produktów szczególnych, w tym reklamy 

wyrobów tytoniowych i alkoholi, w których pominięto element perswazyjny przy definiowaniu 

pojęcia reklamy.109  

Czym innym niż reklama jest promocja, która polega na działalności marketingowej 

towarzyszącej wprowadzaniu na rynek nowego produktu110 oraz lokowanie produktu, które 

polega na umieszczaniu produktów w programach telewizyjnych czy filmach fabularnych.111 

Dawniej lokowanie było pojmowane jako forma reklamy112, a obecnie jest to samodzielny 

instrument promocji towaru lub usługi niezaliczany do żadnej z dotychczasowych form 

reklamy czy marketingu.113 Lokowanie (inaczej jako „miękki marketing”) odbywa się w 

sposób pozornie przypadkowy (umieszczenie w scenerii lub używanie produktu przez bohatera 

filmu czy serialu), jednak ma na celu umożliwienie widzowi dokładne zapoznanie się ze 

znakiem towarowym, wzorem czy nazwą produktu.114 Może polegać na umiejscowieniu 

produktu w określonej scenerii lub wpleceniu w fabułę np. poprzez użycie go przez bohatera 

filmu czy serialu.115 Zjawisko to jest o tyle interesujące, że z jednej strony może być 

pojmowane jako nieetyczna forma kryptoreklamy, a z drugiej pojawiają się głosy, że 

zakrywanie nazw produktów wydaje się być nieautentyczne, zważywszy że często produkt 

można rozpoznać po jego charakterystycznym kształcie czy kolorze.116 

 
107 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 marca 2017 r., VI SA/Wa 2357/16, LEX 

nr 2443091. 
108 M. Sieradzka, Komentarz…op.cit., s.780. 
109 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.39. 
110 K. Grzybczyk, Komentarz do art. 52, (w:) L. Ogiegło (red.), Prawo…op.cit., s.558. 
111 K. Grzybczyk, Problematyka lokowania produktu – zagadnienia ogólne, ZNUJ, „Prace z prawa własności 

intelektualnej”, nr 1, 2009, s.112. 
112 Ibidem, s.112. 
113 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Prawa filmowe a audiowizualne usługi medialne – Internet zmienia wszystko! 

(w:) K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak, Prawo filmowe, Warszawa 2020, s.321. 
114 K. Grzybczyk, Lokowanie produktu, (w:) P. Ślęzak (red.) Prawo mediów, Warszawa 2020, s.163.  
115 Ibidem, s.163.  
116 Ibidem, s.166. 
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Zgodnie z motywem 91 dyrektywy 2010/13/UE117 lokowanie produktu jest zabiegiem 

obserwowanym w utworach kinematograficznych i utworach audiowizualnych 

produkowanych dla telewizji. W celu zapewnienia równej konkurencji, a przez to zwiększenia 

konkurencyjności europejskiego sektora mediów, przepisy dotyczące lokowania produktu są 

konieczne. Definicja lokowania produktu ustalona na mocy niniejszej dyrektywy powinna 

obejmować dowolną formę handlowego przekazu audiowizualnego polegającą na tym, że 

w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie w audycji przedstawia się produkt, usługę lub 

ich znak towarowy lub nawiązuje się do nich tak, iż stanowią one element samej audycji. 

Bezpłatne dostarczanie towarów lub usług, takich jak rekwizyty lub nagrody, należy traktować 

jako lokowanie produktu jedynie wtedy, gdy dane towary lub usługi mają znaczną wartość. 

Lokowanie produktu powinno podlegać takim samym przepisom i ograniczeniom 

jakościowym jak handlowy przekaz audiowizualny. Decydującym kryterium, które pozwala 

rozróżnić sponsorowanie prezentacji produktu i jego lokowanie jest to, że w przypadku 

lokowania produktu odwołanie do danego produktu zostaje wbudowane w akcję audycji 

i dlatego w definicji zamieszczonej w art. 1 ust. 1 lit. m) użyto słów „stanowią one element 

samej audycji”. Natomiast informacje sponsorowane mogą się pojawić w trakcie trwania 

audycji, ale nie stanowią one jej integralnej części.  

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji lokowaniem produktu jest przekaz handlowy 

polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego 

w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne 

wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi (art. 4 ust. 21 

ustawy o radiofonii i telewizji). Ustawa co do zasady zabrania lokowania produktów 

z wyjątkami przewidzianymi w art. 17a ust. 1, tj. w filmach kinematograficznych, filmach lub 

serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych, a także w audycjach 

sportowych oraz audycjach rozrywkowych, lub w postaci nieodpłatnego udostępniania towaru 

lub usługi do wykorzystania w audycji, w szczególności w charakterze rekwizytu lub nagrody. 

Jednakże nie jest dozwolone lokowanie produktu podczas audycji kierowanych do dzieci oraz 

lokowanie produktów takich jak wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, świadczenia 

zdrowotne, produkty lecznicze; gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, zakłady wzajemne, 

substancje psychotropowe oraz usług związanych z korzystaniem z solarium. Podczas 

 
117 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 

świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja 

ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 95, s.1 z późn. zm.). 
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lokowania nie można nadmiernie eksponować danego produktu oraz zachęcać bezpośrednio 

do nabycia lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez promocyjne odniesienia do nich. 

Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, oznacza się w programach telewizyjnych 

za pomocą znaku graficznego, a w programach radiowych za pomocą sygnału dźwiękowego, 

informujących o fakcie lokowania produktu, na początku, na końcu oraz w momencie 

wznowienia po przerwie na reklamę lub telesprzedaż.  

Instytucją zbliżoną do reklamy jest sponsoring, czyli działania nakierowane na 

zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku działalności przedsiębiorcy.118 Sponsoring 

może być oderwany od konkretnego produktu lub oferowanej usługi.119 Sponsor podejmuje się 

finansowania danej działalności i w zamian otrzymuje zobowiązanie do rozpowszechniania 

swoich oznaczeń (firmy, nazwy handlowej etc.).120 W praktyce oznacza to np. umieszczenie 

logo danego przedsiębiorcy na koszulkach sportowców czy emisji jego oznaczeń w 

telewizji.121 Od reklamy sponsoring różni się zatem celem, którym nie jest nakłonienie 

konsumentów do zakupu danego produktu, a budowanie wizerunku sponsora. Definicję 

sponsoringu przewiduje art. 4 ust 18 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym 

sponsorowaniem jest każdy wkład w finansowanie usługi medialnej, platformy udostępniania 

wideo, audycji lub wideo stworzonego przez użytkownika, przez podmiot, który nie dostarcza 

usług medialnych, platform udostępniania wideo, wideo stworzonych przez użytkownika i nie 

produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru, usługi, 

znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego. Szczegółowe zasady związane 

ze sponsoringiem audycji i innych przekazów zostały ustanowione w Rozporządzeniu 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania 

audycji lub innych przekazów122 (dalej jako: „rozporządzenie KRRiT”). W myśl art. 17 ust. 1 

ustawy o radiofonii i telewizji wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę, firmę, 

znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, 

odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego. Z art. 17 ust. 1a powyższej 

ustawy wynika, że wskazanie sponsora i żaden element tego wskazania nie może bezpośrednio 

zachęcać do zakupu lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez specjalne, promocyjne do 

nich odniesienie. Jednocześnie w myśl § 1 ust. 2 rozporządzenia KRRiT wskazanie sponsora 

 
118 A.Mazur, Sponsoring szansą dla kultury, Na przykładzie działań Kampanii Piwowarskiej S.A., Kraków 2011, 

s.18.  
119 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.40. 
120 Ibidem, s.1. 
121 Ibidem, s.41. 
122 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania 

audycji lub innych przekazów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 203). 
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nie może mieć charakteru reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o radiofonii i telewizji 

(przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego 

działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 

korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja). Relacja tych dwóch aktów 

prawnych, a właściwie kwestia ich niespójności, była przedmiotem analizy Sądu Najwyższego. 

W efekcie Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że § 1 ust. 2 rozporządzenia KRRiT winien 

być odczytywany w zgodzie z art. 17 ustawy o radiofonii i telewizji oraz wskazanymi 

standardami, a fakt umieszczenia znaku towarowego jako części spotu, nie jest tożsame z tym, 

że wskazanie sponsorskie samoistnie staje się reklamą.123 

Zgodnie z innym wyrokiem Sądu Najwyższego „w przeciwieństwie do reklamy (…) ani 

wskazanie sponsora jako całość, ani żaden element tego wskazania nie może bezpośrednio 

zachęcać do zakupu lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez specjalne, promocyjne do 

nich odniesienie. Co istotne, zakaz ten dotyczy tylko bezpośredniego zachęcania do zakupu lub 

najmu towarów lub usług, a nie każdego rodzaju promowania towaru lub usługi sponsora. 

Efekt promocyjny towaru lub usługi sponsora i wynikająca z niego pośrednia zachęta są 

natomiast dopuszczalne. Ocena, czy dany przekaz audiowizualny nosi cechy wskazania 

sponsorskiego, czy jest przekazem reklamowym, powinna być staranna i pogłębiona.”124  

2.4.1. Prawo reklamy  

Przepisy związane z reklamą można podzielić na trzy główne kategorie: dotyczące 

uczciwości konkurencji, dotyczące ograniczeń przekazów reklamowych w telewizji, radiu 

i prasie oraz dotyczące reklamy produktów szczególnych (takich jak leki, alkohol czy wyroby 

tytoniowe).125 Regulacje dotyczące prawa reklamy znajdziemy więc w przepisach prawa 

cywilnego materialnego i procesowego, administracyjnego oraz karnego.126  

W ramach prawa reklamy wyróżniamy prawo ogólne (wszelkie regulacje odnoszące się 

do reklamy, a zatem zasady jej organizowania i prowadzenia127) oraz prawo szczególne 

(reklama poszczególnych towarów oraz przepisy regulujące reklamę w poszczególnych 

nośnikach np. w mediach społecznościowych).128  

 
123 Wyrok Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2021 r., I NSKP 10/21, OSNKN 2022, nr 1, poz. 6. 
124 Wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada 2019 r., I NSK 9/19, LEX nr 2773251. 
125 A. Nowak-Guca, Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie, „Przegląd Prawa Handlowego” 

nr 7, 2018, s.34. 
126 J. Dudzik, R.Skubisz, Komentarz… op.cit., s.617.  
127 Ibidem, s.617. 
128 Ibidem, s.617. 
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Kluczowe regulacje dotyczące reklamy w prawie polskim znajdują się w ustawach takich 

jak: ZNKU; ustawa o radiofonii i telewizji; ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych; Prawo farmaceutyczne oraz w ustawie z dnia 23 sierpnia 

2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;129 ustawie z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;130 ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 

prasowe;131 ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.132 Regulacje dotyczące 

reklamy oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji są również zawarte w aktach prawa 

międzynarodowego (konwencja paryska z 1883 r. o ochronie własności przemysłowej,133 

konwencja ramowa Światowej Organizacji Zdrowia o kontroli tytoniu z 21 maja 2003 r.,134 

Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona 

w Rzymie 4 listopada 1950 r.135) oraz unijnego (m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2006/114/WE z 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy 

porównawczej136, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług 

medialnych137 i wielu innych).138 

Ogólne normy związane z prowadzeniem reklamy znajdują się również w Konstytucji 

RP, która określa zasady wolności działalności gospodarczej oraz wolności słowa,139 co 

zostanie omówione w dalszej części pracy.  

Oprócz powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, powstał Kodeks Etyki 

Reklamy oparty na samoregulacji podmiotów z branży reklamowej, stanowiący element 

miękkiego prawa (ang. soft law).140 Zakłada on dobrowolne zobowiązanie branży do 

przestrzegania zasad etycznych oraz kształtowanie świadomości etycznej wśród podmiotów 

 
129 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070. 
130 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275.  
131 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914.  
132 t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888.  
133 Konwencja Związkowa Paryska z 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w 

Brukseli 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 roku i w Hadze 6 listopada 1925 roku z 14 

grudnia 1900 r. (Dz.U. 1932 Nr 2, poz. 8). 
134 Dz.U. z 2006 r. Nr 66, poz. 464 i Dz.U. z 2007 r. Nr 74, poz. 488. 
135 Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284. 
136 Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 376, s.21.  
137 Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 95, s.1 z późn. zm. 
138 Szerzej por. R. Skubisz, Zakazana…op.cit., s.389- 406; E. Nowińska, Komentarz do art. 16 (w:) E. Nowińska, 

K. Szczepanowska-Kozłowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II, Warszawa 

2022, s. 455-457; Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 52, (w:) W.L.Olszewski (red.), Prawo...op.cit., s.605-606.  
139 J. Dudzik, R.Skubisz, Komentarz…op.cit., s.618. 
140 M. Sieradzka, Komentarz…op.cit., s.898. 
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działających w branży. Organem orzekającym o zgodności reklam z Kodeksem Etyki Reklamy 

jest Komisja Etyki Reklamy będąca częścią Rady Reklamy.141 Podobnym dokumentem jest 

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm 

Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 25 wiodących firm sektora farmaceutycznego, 

prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne).142 

Przynależność do INFARMY jest dobrowolna, ale wiąże się między innymi z obowiązkiem 

przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk,143 natomiast w zakresie reklamy ma zastosowanie 

wyłącznie do reklamy kierowanej do profesjonalistów.  

2.4.2. Reklama produktów leczniczych 

Prawo farmaceutyczne definiuje reklamę leków jako działalność polegającą na 

informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mającą na celu 

zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji 

produktów leczniczych (art. 52 ust. 1 p.f.). Do nowelizacji w 2007 r. powyższy artykuł 

definiował reklamę jako działalność polegającą na informowaniu i zachęcaniu do stosowania 

produktu leczniczego, mającą na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, 

sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych, a zatem spójnik „i” zamieniono na „lub”.144 

Uzasadnieniem dla powyższej zmiany miało być „(…) rozwiązanie wątpliwości 

interpretacyjnych związanych z obecnie istniejącą regulacją prawną z zakresu reklamy 

produktów leczniczych (…)”.145 W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej nie opisano zatem 

szczegółowo podstaw jej uchwalenia. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, że zabieg ten 

miał na celu zapewnienie ochrony konsumentów i zdrowia publicznego poprzez rozszerzenie 

zakresu pojęcia reklamy na działalność informacyjną pozbawioną elementu zachęty, pod 

warunkiem, że działanie takie ma na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept 

dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.146  

Informowanie należy rozumieć jako przekazywanie danych w sposób obiektywny, 

pozbawiony elementów perswazji, podczas gdy zachęcanie oznacza przekaz nacechowany 

pozytywnymi informacjami o produkcie połączony z wywołaniem przekonania o potrzebie 

 
141 https://radareklamy.pl/kodeks-etyki/, (data dostępu: 5.07.2021 r.). 
142 https://www.infarma.pl/o-infarmie/ (data dostępu: 31.08.2022 r.). 
143 https://www.infarma.pl/etyka/kodeks-dobrych-praktyk/ (data dostępu: 31.08.2022 r.).  
144 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 492). 
145 Uzasadnienie, Druk nr 1152 z 24 listopada 2006 r. 
146 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2010 r. II GSK 461/09, LEX nr 596846; R. Szczęsny, 

Reklama… op.cit., s.110; M. Rajca, Problematyka reklamy produktów leczniczych w Internecie – krytyczna 

analiza, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, vol. 8, nr 5, 2016, s.37. 
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jego nabycia.147 Element perswazyjny przekazu reklamowego jest niezwykle istotny, ponieważ 

może bezpośrednio wpłynąć na decyzję konsumenta o wyborze danego produktu, co w 

przypadku leków jest niezwykle istotne, ponieważ produkty te mają charakter wrażliwy, a ich 

przyjęcie nie zawsze jest obojętne dla organizmu.148  

Trafnie skonstatował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,149 że definicja 

reklamy składa się z dwóch części i każda z tych części zawiera alternatywę. Pierwsza część 

definicji odnosi się do informowania i reklamowania, przy czym każdy z tych elementów może 

wystąpić samodzielnie lub mogą wystąpić łącznie. W drugiej części ustawodawca dla 

zakwalifikowania danego działania jako reklamy leku wymaga, aby takie działanie miało na 

celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji. Sąd 

ten wskazał expressis verbis, że „zawsze (…) analizując czy mamy do czynienia z reklamą 

opisaną w art. 52 Prawa farmaceutycznego, należy łączyć jeden z członów alternatywy 

rozłącznej występujący w części drugiej definicji (cele) z zasadą podaną w części pierwszej”. 

W mojej ocenie dobór elementów z drugiej części definicji nie wydaje się być oczywisty. Po 

pierwsze reklama zawsze ma na celu zwiększenie dostaw czy sprzedaży danego produktu, 

choćby pośrednio. Jak było wskazywane powyżej reklama może służyć temu, aby dany 

produkt zaistniał w świadomości konsumenta lub pełnić rolę kreatora potrzeb 

konsumpcyjnych, które nie były wcześniej znane jej adresatowi.150 Zamierzonym skutkiem 

takiego działania jest jednak zawsze zwiększenie zbytu. Następnie ustawodawca przewiduje 

cel w postaci zwiększenia liczby przepisywanych recept. Prawo farmaceutyczne przewiduje 

jednak zakaz kierowania reklamy leków wydawanych na receptę do ogółu społeczeństwa – 

taka reklama może być jedynie kierowana do profesjonalistów (lekarzy). Co więcej nie zawsze 

zwiększenie liczby przepisywanych recept będzie się równało zwiększeniu sprzedaży, bo 

przecież pacjent nie ma obowiązku wykupić ani zażywać przepisanego leku. Podobnie jest 

z pojęciem konsumpcji, która jest bezpośrednio związana ze zwiększeniem sprzedaży. 

Zwiększenie konsumpcji równa się zwiększeniu sprzedaży, ale nie zawsze działa to 

w odwrotną stronę. Wydaje się, że zwiększenie sprzedaży w przypadku leków jest zjawiskiem 

nadrzędnym nad zwiększeniem liczby przepisywanych leków i zwiększoną konsumpcją.  

 
147 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 52, (w:) W.L.Olszewski (red.), Prawo…op.cit., s.608. 
148 K. Grzybczyk, Komentarz do art. 52, (w:) L. Ogiegło (red.), Prawo…op.cit., s.549. 
149 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 maja 2007 r., VII SA/Wa 320/07, LEX nr 

470169. 
150 R. Skubisz, Zakazana… op.cit., s.419. 
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Powyższa definicja reklamy produktów leczniczych jest zgodna z tą zawartą 

w dyrektywie 2001/83/WE,151 zgodnie z którą reklama produktów leczniczych obejmuje 

dowolną formę obwoźnej informacji, działalności agitacyjnej lub motywowania 

ukierunkowanego na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji 

produktów leczniczych; w szczególności obejmuje: reklamę produktów leczniczych 

adresowaną do ogółu społeczeństwa (i); reklamę produktów leczniczych wobec osób 

uprawnionych do przepisywania lub dostarczania tych produktów (ii); wizyty przedstawicieli 

handlowych ds. sprzedaży produktów leczniczych, składane osobom uprawnionym do 

przepisywania recept (iii); dostarczanie próbek (iv); dostarczanie zachęt do przepisywania lub 

dostarczania produktów leczniczych poprzez upominki, propozycje lub obietnicę dowolnej 

korzyści lub gratyfikacji, w formie pieniężnej lub w naturze, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich 

rzeczywista wartość jest znikoma (v); sponsorowanie promocyjnych spotkań (vi), z udziałem 

osób uprawnionych do przepisywania lub do dostarczania produktów leczniczych (vii); 

sponsorowanie kongresów naukowych z udziałem osób uprawnionych do przepisywania lub 

do dostarczania produktów leczniczych, w szczególności pokrywanie związanych z tym 

kosztów podróży i zakwaterowania (viii). 

Należy następnie zauważyć, że nie każdy przekaz o charakterze informacyjnym będzie 

kwalifikowany jako reklama, ponieważ art. 52 ust.3 p.f. wyłącza spod pojęcia reklamy 

informacje umieszczone na opakowaniach oraz ulotkach załączonych do opakowań produktów 

leczniczych, zgodnych z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu (i); korespondencję, której 

towarzyszą materiały informacyjne o charakterze niepromocyjnym niezbędne do udzielenia 

odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego produktu leczniczego, w tym produktu 

leczniczego dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym 

mowa w art. 4 (ii); ogłoszenia o charakterze informacyjnym niekierowane do publicznej 

wiadomości dotyczące w szczególności zmiany opakowania, ostrzeżenia o działaniach 

niepożądanych, pod warunkiem że nie zawierają treści odnoszących się do właściwości 

produktów leczniczych (iii); katalogi handlowe lub listy cenowe, zawierające wyłącznie nazwę 

własną, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, postać i cenę produktu leczniczego, w tym 

produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia, 

o którym mowa w art. 4, a w przypadku produktu leczniczego objętego refundacją – cenę 

urzędową detaliczną, pod warunkiem że nie zawierają treści odnoszących się do właściwości 

 
151 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 grudnia 2005 r., ISA/Wa 584/05, LEX nr 

187377. 
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produktów leczniczych, w tym do wskazań terapeutycznych (iv); informacje dotyczące 

zdrowia lub chorób ludzi i zwierząt, pod warunkiem że nie odnoszą się nawet pośrednio do 

produktów leczniczych. 

Ratio legis powyższych wyłączeń wydaje się jasna, ustawodawca dąży do zapewnienia 

odpowiednim podmiotom informacji, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa 

stosowania produktu. Ostatni z punktów ma natomiast znaczenie w przypadku kampanii 

społecznych w ramach CSR – Corporate Social Responsibility (polityki odpowiedzialności 

społecznej), czyli przykładowo zachęcających do poddania się szczepieniom.152  

W orzecznictwie europejskim podkreśla się, że jeśli autorem przekazu jest producent 

leku, to nie można przyjąć z pewnością, że przekaz ten ma charakter reklamy. Dla dokonania 

takiej kwalifikacji, konieczne jest przypisanie temu producentowi zamiaru zwiększenia 

sprzedaży danego leku.153 Co istotne, w prawie farmaceutycznym nie istnieje domniemanie, 

zgodnie z którym każdy przekaz producenta na temat danego leku stanowi reklamę, więc to na 

podmiocie zarzucającym naruszenie przepisów Prawa farmaceutycznego ciąży ciężar 

dowodowy.154  

Prowadzenie reklamy w sposób sprzeczny z przepisami Prawa farmaceutycznego może 

dotyczyć nie tylko podmiotu odpowiedzialnego, czy ogólnie jednostek prowadzących 

działalności w sektorze farmaceutycznym. Są znane przypadki, w których za taką reklamę 

uznano działania wydawnictw gazet155 czy teatrów.156 Najwięcej kontrowersji pojawiło się 

jednak w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, w którym przesądzono, że 

informowanie o produkcie leczniczym przez osobę trzecią, poprzez podawanie do publicznej 

wiadomości leczniczych właściwości danego produktu stanowi reklamę, nawet jeśli ta osoba 

trzecia działa niezależnie od producenta czy dystrybutora leku. Trybunał dalej stwierdził, że 

„[d]o sądu krajowego należy ustalenie, czy takie rozpowszechnianie stanowi formę obwoźnej 

informacji, działalności agitacyjnej lub motywowania ukierunkowanego na zachęcanie do 

 
152 M. Mądry, Prawne…op.cit., s.267. 
153 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 maja 2011 r., w sprawie C-316/09, MSD Sharp 

& Dohme GmbH v. Merckle GmbH, LEX nr 786203, pkt. 68.  
154 K. Grzybczyk, Komentarz do art. 52, (w:) L. Ogiegło (red.), Prawo…op.cit., s.563. 
155 Por. decyzja GIF z 8 lipca 2015 r., GIF-P-R-450/19-3/JD/15, https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-

komunikaty/decyzje/decyzje/738,Decyzja-z-dnia-08072015-znak-GIF-P-R-45019-3JD15.html (data dostępu: 

22.03.2021 r.). 
156 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 52, (w:) W.L. Olszewski (red.), Prawo…op.cit., s.611 i powołane tam decyzje 

GIF, por. także decyzja GIF z 19 lutego 2014 r., GIF-P-R-450/42-12/JD/13 

https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/503,Decyzja-z-dnia-19022014-znak-GIF-

P-R-45042-12JD13.html, (data dostępu: 4.11.2021 r.) 
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https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/503,Decyzja-z-dnia-19022014-znak-GIF-P-R-45042-12JD13.html
https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/503,Decyzja-z-dnia-19022014-znak-GIF-P-R-45042-12JD13.html
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przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych”.157 Wyrok 

zapadł na gruncie stanu faktycznego, w którym F. Damgaard opublikował na swojej stronie 

internetowej informację, że lek Hyben Total w postaci proszku i kapsułek zawiera 

sproszkowany owoc dzikiej róży. Ten składnik znów miał się przyczynić do zmniejszenia 

odczuwanego bólu u pacjentów cierpiących na dnę moczanową. Lek nie był dopuszczony do 

obrotu w Danii, a w efekcie duński sąd karny uznał F. Damgaarda winnym naruszenia przepisu 

zakazującego kierowania do ogółu społeczeństwa reklamy leku niedopuszczonego do obrotu.  

F. Damgaard podnosił, że jest dziennikarzem i nie jest w jakikolwiek powiązany 

z producentem leku. Trybunał jednak, opierając się na dyrektywie 2001/83, której głównym 

celem jest ochrona zdrowia publicznego skonstatował, że również reklama prowadzona przez 

osobę trzecią niezależnie od producenta leku może zaszkodzić zdrowiu publicznemu. 

Przedmiotowy lek nie był bowiem dostępny w Danii, a jedynie w Szwecji, a zatem 

nieuprawnione podanie informacji o właściwościach leczniczych Hyben Total mogło 

negatywnie wpłynąć na decyzje podejmowane przez konsumentów, a konkretnie zachęcić ich 

do nabycia tego leku.158 

W opinii Rzecznika Generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera przedstawionej 18 

listopada 2008 r. do wyżej wymienionego wyroku159, Rzecznik podniósł, że w związku z coraz 

częstszym poszukiwaniem informacji o produktach leczniczych w Internecie należy zapewnić 

pacjentom „zrozumiałą, obiektywną, wysokiej jakości i niemającą charakteru promocyjnego 

informację o korzyściach i zagrożeniach związanych z ich lekami oraz utrzymującą zaufanie 

obywateli, organów regulacyjnych i pracowników służby zdrowia”. 

Polski ustawodawca wskazał różne formy, w jakich może być prowadzona reklama 

produktu leczniczego, w tym: reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej 

wiadomości (i); reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych do 

wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi (ii); odwiedzanie 

osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami 

leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych (iii); dostarczanie próbek 

produktów leczniczych (iv); sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych 

do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi (v); 

sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do 

 
157 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 kwietnia 2009 r., w sprawie C-421/07 Postępowanie 

Karne Przeciwko Frede'owi Damgaardowi, LEX nr 488338, pkt 29; por. także M. Świerczyński, Glosa do wyroku 

TSUE z dnia 2 kwietnia 2009 r., C-421/07, opublikowano LEX/el. 2009. 
158 pkt. 19.  
159 ECLI:EU:C:2008:632. 
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wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi (vi). Z powyższego 

wyliczenia wynika, że dokonano dychotomicznego podziału na reklamę kierowaną do 

publicznej wiadomości i do profesjonalistów. Zatem każda reklama, która nie jest kierowana 

do profesjonalistów musi spełniać wymogi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości.160 

Należy przy tym wskazać, że Główny Inspektor Sanitarny orzekł, że jeśli reklama jest 

kierowana do osób upoważnionych do wystawiania recept, ale z różnych przyczyn jest 

dostępna i dociera do ogółu społeczeństwa (np. nazwa leku na kopercie adresowanej do 

lekarza, zachęcanie do przekazywania pacjentom folderów czy ulotek, które zawierają 

informacje przeznaczone dla profesjonalistów), wówczas musi spełniać wszystkie wymogi 

reklamy kierowanej do publicznej wiadomości.161 

Osobami uprawnionymi do wystawienia recept w myśl art. 52 ust. 2 punkt 2 p.f. są 

lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, felczerzy oraz starsi felczerzy.162 Na podstawie 

ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz 

niektórych innych ustaw163 od 1 stycznia 2016 r. takie uprawnienie otrzymały również 

pielęgniarki i położne164. W związku z pandemią wirusa SARS CoV-2, która rozpoczęła się 

w Polsce w marcu 2020 r.165, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19166, również farmaceuci otrzymali uprawnienie do wystawiania tzw. 

recepty farmaceutycznej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (w poprzedniej 

wersji ustawa wymagała dla możliwości uzyskania takiej recepty nagłego zagrożenia życia lub 

zdrowia). 

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.  

W praktyce trudności może nastręczać rozróżnienie reklamy od dozwolonej informacji 

gospodarczej.167 Taki stan faktyczny legł u podstaw wyroku Wojewódzkiego Sądu 

 
160 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 52, (w:) W.L. Olszewski (red.), Prawo…op.cit., s.614. 
161 Por. decyzja GIF z 7 lutego 2008, GIF-P-R-450-95-2/JD/07/08, https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-

komunikaty/decyzje/archiwum/wstrzymanie-reklam/83,Rok-2008.html (data dostępu: 2.03.2021 r.).  
162 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 52, (w:) W.L. Olszewski (red.), Prawo…op.cit., s.617.  
163 Dz.U.2014.1136 z dnia 2014.08.27. 
164 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 551). 
165 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii, Dz.U.2022.340.  
166 Dz.U. z 2020 r. poz. 567. 
167 K. Grzybczyk, Komentarz do art. 52, (w:) L. Ogiegło (red.), Prawo…op.cit., s.549. 
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Administracyjnego w Warszawie,168 w którym sąd orzekł, że dla takiej dystynkcji konieczne 

jest zbadanie formy prezentowanej informacji, np. czy danej informacji towarzyszy logo leku, 

zdjęcie opakowania. Sąd dalej stwierdził, że jeśli intencją przedsiębiorcy jest sprostowanie 

nieprawdziwych informacji podanych o danym produkcie, a nie zwiększenie jego sprzedaży, 

to mamy do czynienia z dozwoloną informacją gospodarczą.  

Tak samo problematyczne może okazać się ustalenie granicy pomiędzy reklamą a tzw. 

wskazaniem sponsorskim, o którym mowa w art. 17 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli 

informacji o sponsorowaniu audycji lub innego przekazu. Wskazanie sponsora może zawierać 

tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę 

lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego. 

Wskazanie sponsorskie służy więc budowaniu pozytywnego wizerunku sponsora, a nie 

zachęcaniu do zakupu danego produktu. Dozwolone jest wymienienie we wskazaniu 

sponsorskim nazwy produktu leczniczego OTC, pod warunkiem użycia formy oszczędnej, 

neutralnej i pozbawionej wartościujących elementów.169 Oczywiście możliwość prowadzenia 

wskazań sponsorskich nie dotyczy produktów leczniczych, których reklama kierowana do 

publicznej wiadomości jest zakazana.170  

2.4.3. Interes publiczny oraz zdrowie publiczne 

Reklama stanowi przejaw swobody działalności gospodarczej oraz wolności słowa, 

zagwarantowanych odpowiednio w art. 20 oraz 54 Konstytucji (zagadnienie to zostanie szerzej 

omówione w rozdziale 4). Swoboda działalności gospodarczej może zostać ograniczona 

w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22 Konstytucji), 

a wolność słowa może podlegać ograniczeniom wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji). W związku z powyższym, z uwagi na temat przedmiotowej 

pracy, istotne jest zdefiniowanie interesu publicznego oraz zdrowia publicznego. 

Pojęcie interesu publicznego stanowi klauzulę generalną i nie jest możliwe do 

zdefiniowania w sposób sztywny.171 Ustalenie znaczenia tego pojęcia jest ściśle związane 

 
168 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 listopada 2009 r., VI SA/Wa 1496/09, LEX 

nr 589504. 
169 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 52, (w:) W.L. Olszewski (red.), Prawo …op.cit., s.629. 
170 Ibidem, s.630. 
171 L. Garlicki, M. Zubik, Komentarz do art. 22, (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, Warszawa 2016, s.572. 
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z zasadami wyrażonymi w rozdziale I Konstytucji, a także zasadami takimi jak sprawiedliwość 

społeczna.172 Natomiast jako podstawę „interesu” przyjmuje się potrzebę jednostki lub pewną 

wartość.173 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „pojęcie interesu publicznego stanowi 

normatywną wskazówkę powinnościową wyznaczającą zakres i treść wartości uznawanych 

przez daną społeczność za zasługujące na ochronę bez względu na indywidualne przekonania 

jednostek”.174 

Interes publiczny jest rozumiany jako dobro ogółu,175 ponieważ „nie da się zdefiniować 

pojęcia interesu publicznego inaczej, jak tylko poprzez odniesienie go do interesu 

poszczególnych ludzi, a więc poprzez uznanie, że interes publiczny jest taką wartością czy też 

stanem, które są równoznaczne z korzyściami dla poszczególnych jednostek. Interes publiczny 

nie może i nie powinien być traktowany jako wartość abstrakcyjna, oderwana od interesów czy 

też korzyści ludzi (obywateli). W szczególności nie można utożsamiać interesu publicznego 

z interesem państwa czy też z interesem administracji traktowanych jako byty abstrakcyjne 

i stanowiące jakąś wartość samą w sobie”.176 Rozumienie interesu publicznego jako dobro 

ogółu oznacza, że należy dążyć do zaspokojenia potrzeb możliwie jak największej grupy ludzi, 

przy jednoczesnym wywołaniu niekorzystnej sytuacji u jak najmniejszej liczby osób.177 Tak 

pojmowany interes publiczny w istocie wypływa z korzyści pojedynczych jednostek.178 

W doktrynie wskazuje się także, że interes publiczny może być interpretowany przy 

użyciu „kryteriów gospodarczych (np. rachunek ekonomiczny, równowaga budżetowa, 

konieczność przeciwdziałania praktykom monopolistycznym), politycznych (np. ochrona 

bezpieczeństwa energetycznego państwa, konieczność ochrony ważnego dla interesu państwa 

sektora gospodarki lub podmiotu gospodarczego), społecznych (np. ochrona interesów 

konsumentów, ochrona grup pracowniczych), a nawet moralnych (np. wprowadzenie zasad 

uczciwego obrotu gospodarczego) oraz do odwoływania się do systemu wartości”.179  

 
172 P. Tuleja, Komentarz do art. 22 (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

Warszawa, 2019, s.94. 
173 A. Żurawik, Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, „Europejski Przegląd 

Sądowy”, nr 12, 2012, s.24.  
174 Ibidem, s. 26. 
175 P. Tuleja, Komentarz do art. 22… op.cit., s.94; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2000 r., 

K 8/98, OTK 2000, nr 3, poz. 87. 
176 M. Szydło, Komentarz do art. 22, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 

1–86, Warszawa 2016, s.628. 
177 Ibidem, s.628. 
178 Ibidem, s.628. 
179 A. Kustra, Przesłanki dopuszczalności ograniczeń wolności działalności gospodarczej w świetle 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 9, 2010, s.25 za: J. Ciapała, 

Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009, s.374. 
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Istotne jest przy tym, że dla ograniczenia wolności działalności gospodarczej konieczne 

jest, aby interes publiczny był „ważny”. Pojęcie to również stanowi klauzulę generalną, przy 

czym ustawodawca musi każdorazowo wykazać, iż ograniczenie wolności działalności 

gospodarczej służy ochronie szczególnie istotnego interesu publicznego.180  

W wyrażeniu „ważny interes prawny” mieszczą się wszystkie dobra podlegające 

ochronie na podstawie art. 31 ust. 3.181 Przy czym pojęcie, o którym mowa w art. 22 jest szersze 

niż zakres normowania art. 31 ust.3, natomiast ocena czy dany akt prawny został wprowadzony 

ze względu na ważny interes prawny nie może odbyć się w oderwaniu od zasady 

proporcjonalności.182  

Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swoich wyroków wskazał trzy elementy istotne 

dla rozumienia ważnego interesu publicznego. Po pierwsze jest to pojęcie związane 

z wartościami chronionymi w demokratycznym państwie prawa. Po drugie w ramach interesu 

publicznego znajdują się wszystkie wartości wymienione w akapicie powyżej, a będące 

powieleniem treści art. 31 ust. 3 Konstytucji (bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny, 

ochrona środowiska, ochrona zdrowia i moralności publicznej, ochrona wolności i praw innych 

osób). Po trzecie interpretacja pojęcia ważnego interesu publicznego jest związana z hierarchią 

dóbr konstytucyjnych. Wynika z tego istotna konstatacja, ponieważ im cenniejsze jest dobro 

ograniczane i wyższy jest stopień jego ograniczenia, tym cenniejsza powinna być wartość 

chroniona.183 Ma to związek z ważeniem interesów (np. interes prywatny versus interes 

publiczny) w przypadku, gdy występuje pomiędzy nimi konflikt.184 Ważenie interesów należy 

do zadań ustawodawcy185, przy czym brak jest czytelnych reguł kolizyjnych umożliwiających 

rozwiązanie potencjalnego konfliktu interesów. Należy się jednak odnieść do zasady 

proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji) a więc zbadać, czy występuje odpowiednia 

relacja pomiędzy celem a środkiem do jego osiągnięcia.186 Innymi słowy, czy wprowadzone 

ograniczenie jest konieczne dla osiągnięcia celu i czy osiągnięcie tego samego skutku nie może 

nastąpić za pomocą mniej ingerujących w wolności środków.187 W praktyce zatem taki zabieg 

będzie polegał na kalkulacji zysków i strat wynikających z wprowadzonego ograniczenia (na 

 
180 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2008 r., K 46/07, OTK-A 2008, Nr 6, poz. 104. 
181 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02, OTK-A 2003, nr 4, poz. 33. 
182 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 października 2014 r., SK 20/12, OTK-A 2014, nr 9, poz. 102. 
183 Ibidem. 
184A. Wilczyńska, Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd 

Prawa Handlowego 2009”, nr 6, s.54. 
185 A. Żurawik, Klauzula…op.cit., s.24. 
186 A. Wilczyńska, Interes… op.cit., s.54. 
187 Ibidem. 
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tyle na ile jest to możliwe, często bowiem nie sposób dokładnie przewidzieć skutków 

podejmowanych działań).188 

Ochrona ważnego interesu publicznego oznacza takie działania państwa, które mają na 

celu zapobieżenie sytuacji, w której skutki działania wolnego rynku dla jednostek nie mogą 

być zaakceptowane ze względu na ich dobro lub które naruszają prawo tych jednostek do 

godnej egzystencji.189 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „elementarną częścią tej 

aksjologii jest poszanowanie godności człowieka, zwłaszcza zaś troska o osoby słabsze, które 

nie z własnej winy nie potrafią się odnaleźć w – czasem bezwzględnej – logice rynku.”190 

W literaturze wskazuje się, że ochrona zdrowia jest jedną z nadrzędnych wartości 

w naszym społeczeństwie (o czym świadczy treść art. 68 i 76 Konstytucji), i z pewnością 

powinna zyskać prymat nad wolnością działalności gospodarczej wyrażonej w art. 20 

Konstytucji.191  

Przechodząc do definicji zdrowia publicznego, w piśmiennictwie przedstawia się wiele 

definicji tegoż pojęcia. C.-E.A. Winslow podkreśla, że elementem zdrowia publicznego jako 

nauki są wszelkie działania zapobiegawcze, w tym promowanie zdrowia, zapobieganie 

chorobom oraz wczesna diagnoza, których realizacja jest uzależniona od wspólnego wysiłku 

społeczeństwa.192 WHO definiuje zdrowie publiczne jako naukę i sztukę o promowaniu 

zdrowia, zapobieganiu chorobom i przedłużeniu życia opartą o zorganizowany wysiłek 

społeczny.193 Natomiast w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi194 zdrowie publiczne zostało zdefiniowane jako stan 

zdrowotny całego społeczeństwa lub jego części, określany na podstawie wskaźników 

epidemiologicznych i demograficznych. Istotnym dokumentem o randze międzynarodowej jest 

The 10 Essential Public Health Operations WHO195 (Dziesięć podstawowych operacji zdrowia 

publicznego). Dokument ten dostarcza informacji mających zwiększyć efektywność usług 

w zakresie zdrowia publicznego. Są to: nadzór nad zdrowiem i dobrostanem ludności (i); 

 
188 Ibidem. 
189 M. Szydło, Komentarz do art. 22, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja… op.cit., s.629. 
190 Ibidem. 
191 M. Majak, Zasada wolności gospodarczej a działalność związana z obrotem produktami leczniczymi, (w:) 

Z. Duniewska, A. Krakała, M. Stahl (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, 

Warszawa 2018, s. 575. 
192 M. Derc (w:) D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz (red.), Organizacja systemu ochrony zdrowia, System Prawa 

Medycznego, Tom 3, Warszawa 2020 s. 1074, za: C.-E.A. Winslow, The Untilled Fields of Public Health, 

„Science New Series”, vol. 51, nr 1306, 1920, s.23–33. 
193 https://www.who.int/publications/i/item/9789240003699, (data dostępu: 7.08.2021 r.). 
194 Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20 
195 https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/policy/the-10-essential-

public-health-operations, (data dostępu: 8.08.2021 r.). 
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monitorowanie i reagowanie na zagrożenia dla zdrowia i sytuacje awaryjne (ii); ochrona 

zdrowia, w tym ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności i inne (iii); promocja zdrowia, 

w tym działania mające na celu rozwiązanie problemów społecznych i nierówności 

zdrowotnych (iv); zapobieganie chorobom, w tym wczesne wykrywanie choroby (v); 

zapewnienie zarządzania dla zdrowia i dobrego samopoczucia (vi); zapewnienie 

wystarczającej i kompetentnej siły roboczej zdrowia publicznego (vii); zapewnienie 

zrównoważonych struktur organizacyjnych i finansowania (viii); komunikacja rzecznicza i 

mobilizacja społeczna dla zdrowia (ix); wspieranie badań nad zdrowiem publicznym w celu 

informowania o polityce i praktyce (x).196 

Samo pojęcie zdrowia oznacza stan, kiedy organizm nie cierpi na żadną chorobę i posiada 

pełnię sił witalnych.197 W literaturze wskazuje się, że zdrowie publiczne stanowi instytucję 

społeczną oznaczającą zdrowie ogółu ludności.198 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.199 Jak 

wskazuje się w literaturze, w pojęciu tym mieści się między innymi ochrona obywateli przed 

szkodliwym oddziaływaniem określonych czynników, prewencja chorób poprzez wczesną 

diagnozę i profilaktykę, kontrola zakażeń, zwalczanie chorób poprzez opiekę medyczną czy 

też promocja zdrowia fizycznego oraz psychicznego.200 

Ochrona zdrowia polega na usuwaniu zewnętrznych zagrożeń zdrowia (zapobieżenie 

i zwalczanie chorób zakaźnych) oraz eliminowaniu zachęt do dobrowolnego niszczenia 

zdrowia (przeciwdziałanie narkomanii i innym nałogom).201 I tak TK przesądził, że zakaz 

posiadania konopi jest zgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji, ponieważ nie udowodniono, aby 

marihuana była mniej szkodliwa niż tytoń czy alkohol, a jednocześnie z dostępnych raportów 

i badań wynika, że przyjmowanie tego narkotyku ma zły wpływ na zdrowie (układ oddechowy 

oraz psychikę przyjmującego), a przy tym zwiększa prawdopodobieństwo sięgnięcia po 

narkotyki twarde w przyszłości.202 

 
196 M. Derc (w:) D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz (red.), Organizacja…op.cit., s.1099-1101. 
197 M. Szydło, Komentarz do art. 22, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja…op.cit., s.788 i powołana tam 

literatura.  
198 R. Szczęsny, Reklama…op.cit., s. 181. 
199 M. Szydło, Komentarz do art. 22, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja…op.cit.,, s.788. 
200 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydanie 2, Warszawa 2012, s.221.  
201 L. Garlicki, K. Wojtyczek, Komentarz do art. 31, (w:) M.Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz. Tom II, wyd. II, Warszawa 2016, s.87; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 kwietnia 2011 r.,  

P 26/09, OTK-A 2011, nr 3, poz. 18. 
202 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2014 r., SK 55/13, OTK-A 2014, nr 10, poz. 111. 
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3 Zagadnienia szczegółowe związane z reklamą produktów leczniczych 

w ustawodawstwie polskim 

3.1 Wstęp 

Ponieważ leki są produktami szczególnymi, tj. ich przyjęcie w nieodpowiednich 

warunkach lub dawce może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, obrót tymi produktami 

podlega daleko idącej reglamentacji.203 Tak samo regulacje dotyczące reklamy leków 

przewidują liczne ograniczenia. Stąd Prawo farmaceutyczne zawiera dookreślenie ogólnych 

zasad dotyczących reklamy a zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz 

ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Taki zabieg ma na celu zapewnienie jak 

najszerszej ochrony pacjentów. Reklama farmaceutyczna tym różni się od reklamy innych 

produktów, że musi czynić zadość zasadzie ochrony zdrowa publicznego oraz zasadzie prawa 

do ochrony zdrowia każdej jednostki.  

Po pierwsze, reklama leków doznaje ograniczeń o charakterze podmiotowym – zgodnie 

z art. 60 ust. 1 p.f. reklama produktów leczniczych może być prowadzona wyłącznie przez 

podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie. Zgodnie z definicją ustawową podmiotem 

odpowiedzialnym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców204 lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który 

wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Zgodnie 

z nowelizacją Prawa farmaceutycznego205 od 2007 r. reklamę może prowadzić również 

importer równoległy, który uzyskał pozwolenie na import równoległy dla produktu będącego 

przedmiotem reklamy. Na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego reklamę mogą prowadzić 

agencje reklamowe, prasa, nadawcy programów telewizyjnych czy radiowych oraz portale 

internetowe.206 Do obowiązków podmiotu odpowiedzialnego należy zapewnienie, aby reklama 

była zgodna z obowiązującymi przepisami (i); wzory reklam były przechowywane przez okres 

2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym reklama była rozpowszechniana (ii); 

decyzje podejmowane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, były wykonywane 

 
203 M. Mądry, Prawne aspekty…op.cit., s.253. 
204 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm. 
205 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw, Dz.U.2007.75.492 z dnia 2007.04.26. 
206 K. Grzybczyk, M. Kondrat, Produkt leczniczy (w:) J. Haberko (red.), Prawo Farmaceutyczne, System prawa 

medycznego, Tom 4, Warszawa, s.783. 
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niezwłocznie (iii) oraz zatrudnianie przedstawicieli medycznych i handlowych, którzy będą 

mieli wystarczającą wiedzę naukową pozwalającą na przekazywanie możliwie pełnej i ścisłej 

informacji o reklamowanym produkcie leczniczym. 

Po drugie przekaz reklamowy musi spełniać określone wymogi przedmiotowe, tzn. tylko 

reklama leków OTC może być kierowana do nieograniczonego kręgu adresatów. 

Ograniczeniom podlegają także treści oraz sposób ich prezentowania. 

3.2 Zasady prowadzenia reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej 

wiadomości 

Pierwszym, najważniejszym wymogiem w art. 53 p.f. jest zakaz wprowadzania w błąd, 

z którym wiąże się obowiązek prezentowania produktu leczniczego w sposób obiektywny oraz 

informowanie o jego racjonalnym stosowaniu. Prawo farmaceutycznie nie zawiera definicji 

reklamy wprowadzającej w błąd. Dyrektywa 2006/114/WE definiuje reklamę wprowadzającą 

w błąd jako każdą reklamę, która w jakikolwiek sposób, w tym przez swoją formę, wprowadza 

lub może wprowadzić w błąd osoby, do których jest skierowana lub dociera, i która, z powodu 

swojej zwodniczej natury, może wpłynąć na ich postępowanie gospodarcze lub która, z tych 

powodów, szkodzi lub może szkodzić konkurentowi (art. 2 pkt b dyrektywy 2006/114/WE). 

Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reklama wprowadzająca w błąd 

może polegać na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o produkcie (zgodnie z art. 

16 ust. 2 przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej 

elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, 

możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, 

a także zachowania się klienta) lub o innym przedsiębiorcy207 (w przypadku reklamy 

porównawczej).208 Podsumowując, wprowadzenie w błąd oznacza wywołanie u konsumenta 

niezgodnego z rzeczywistością przeświadczenia o towarze lub usłudze.209 ZNKU dla przyjęcia, 

że reklama wprowadza w błąd wymaga, aby to błędne wyobrażenie mogło wywrzeć wpływ na 

decyzję o nabyciu danego produktu.210 W orzecznictwie podkreśla się, że dla spełnienia 

powyższego wymogu wystarczające jest, gdy błąd skutkuje co najmniej potencjalną zdolnością 

 
207 M. Modrzejewska, Umowy w sferze marketingu i reklamy (w:) M. Stec (red.) Prawo umów handlowych, 

System Prawa Handlowego, Tom 5b, Warszawa, 2020 s.611. 
208 J. Dudzik, R. Skubisz, Komentarz do art.16…op.cit., s.687. 
209 K. Grzybczyk, M. Kondrat, Postępowanie z produktami leczniczymi, (w:) J. Haberko (red.), Prawo… op.cit., 

s.771.  
210 M. Modrzejewska, (w:) Umowy… op.cit. s.612. 
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wpływu na decyzje klientów co do wyboru reklamowanego produktu.211 Rozbieżność 

pomiędzy rzeczywistym stanem rzeczy a wyobrażeniem odbiorcy przekazu reklamowego 

może powstać w wyniku podania informacji niezgodnej z prawdą albo prawdziwej, ale 

przedstawionej w sposób powodujący niezgodne z rzeczywistością przeświadczenie o danym 

produkcie.212 Wprowadzenie w błąd może również polegać na prezentowaniu treści 

niejasnych, niekompletnych, zbyt ogólnych, wieloznacznych213 oraz podaniu informacji 

o „wyłączności” przedsiębiorcy na dany produkt.214 Reklamą wprowadzającą w błąd może 

również być reklama niepełna lub reklama naśladowcza (błąd poprzez przypisanie naśladowcy 

reklamy oryginalnej).215 Należy mieć na uwadze, że reklama jest adresowana do klienta, a więc 

odbiorcy traktowanego in abstracto. Na potrzeby rozpatrywania danej sprawy dotyczącej 

reklamy wprowadzającej w błąd należy określić, kto jest modelowym uczestnikiem danego 

rynku.216 Definicję przeciętnego konsumenta zawiera ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym, zgodnie z którą pojęcie oznacza konsumenta, który jest dostatecznie 

dobrze poinformowany, uważny i ostrożny; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników 

społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej 

grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę 

konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, 

którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, 

niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa (art. 2 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym).217 Podstawę ustalenia wzorca przeciętnego konsumenta 

przewiduje również Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych,218 która zawiera 

przepisy mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu konsumentów, których cechy czynią 

ich szczególnie podatnymi na nieuczciwe praktyki handlowe. W przypadku gdy określona 

 
211 Wyrok Sądu Apelacyjego we Wrocławiu z 25 lipca 2018 r., I AGa 232/18, LEX nr 2685605; por. także wyrok 

Sądu Apelacyjego w Krakowie z 10 października 2012 r., I ACa 856/12, LEX nr 1350276; wyrok Sądu 

Najwyższego z 25 maja 2012 r., I CSK 498/11, LEX nr 1212800; wyrok Sądu Apelacyjego w Warszawie z 15 

lutego 2012 r., VI ACa 1010/11, LEX nr 1164705; wyrok S.OKIK w Warszawie z 22 lipca 2009 r., XVII Ama 

26/09, Dz.Urz.UOKiK 2009, nr 4, poz. 32; wyrok S.OKIK w Warszawie z 8 czerwca 2009 r., XVII Ama 101/08, 

Dz.Urz.UOKiK 2009, nr 4, poz. 31. 
212 J. Dudzik, R.Skubisz, Komentarz do art.16…op.cit., s.685. 
213 J. Dudzik, R.Skubisz, Komentarz do art.16…op.cit., s.693-695; por także wyrok Sądu Najwyższego 

z 2 października 2007 r., II CSK 289/07, LEX nr 341805. 
214 M. Sieradzka, Komentarz do art. 16… op.cit., s.851. 
215 K. Grzybczyk, Wprowadzająca w błąd reklama produktów leczniczych, „Prawo i Medycyna” nr 1, 2010, s.121 
216 E. Nowińska, Komentarz do art.16…op.cit., s. 430.  
217 Por. także Wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2014 r., III SK 34/13, LEX nr 1463897.  
218 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych 

praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa 

o nieuczciwych praktykach handlowych") (Dz. U. UE. L. z 2005 r. Nr 149, s.22 z późn. zm.). 
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praktyka handlowa przeznaczona jest dla szczególnej grupy konsumentów, jak np. dzieci, 

oddziaływanie tej praktyki należy ocenić z perspektywy przeciętnego członka tej grupy. 

W dalszej części motywu 18 Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych wskazano, 

że test przeciętnego konsumenta nie jest testem statystycznym. W celu ustalenia typowej 

reakcji przeciętnego konsumenta w danym przypadku krajowe sądy i organy administracyjne 

będą musiały polegać na własnej umiejętności oceny, z uwzględnieniem orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na gruncie Prawa farmaceutycznego dla 

zakwalifikowania danej reklamy jako wprowadzającej w błąd, odmiennie niż w ZNKU, nie 

jest konieczne wykazanie, że taki błąd mógł wpłynąć na pacjentów czy lekarzy.219 Takie 

rozwiązanie jest uzasadnione szczególnym statusem leków na tle innych produktów, ochroną 

zdrowia, a także koniecznością zapewnienia ochrony pacjentom.220 Podobnie natomiast jak 

w ZNKU ocena reklamy powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem tzw. testu 

przeciętnego odbiorcy reklamy, a więc powinna brać pod uwagę stopień wiedzy odbiorców. 

Trafnie bowiem wskazał SOKiK konstatując, że „[u]stawowe cechy przeciętnego konsumenta 

należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego w praktyce występują z różnym 

natężeniem. Poziom uwagi i ostrożności przeciętnego konsumenta na użytek oceny przesłanki 

wprowadzenia w błąd różni się w szczególności w zależności od natury reklamowanego 

produktu, częstotliwości jego zakupu oraz ceny. Poziom uwagi konsumenta może być zatem 

niższy, w zależności od tego, jakich produktów dotyczy dana oferta oraz w jakich 

okolicznościach są one nabywane”.221 W przypadku reklamy produktów leczniczych należy 

brać pod uwagę model przeciętnego konsumenta leków. Często odbiorcami reklamy leków są 

osoby starsze lub chore, które mogą być mniej krytyczne, a przy tym bardziej podane na 

sugestie.222 Badania wskazują, że w grupie osób powyżej 60 roku życia aż 25 % osób badanych 

przy zakupie i stosowaniu leku OTC kieruje się reklamą, a największy wpływ wywiera reklama 

telewizyjna (38 %).223 W tych samych badaniach wykazano, że wzrost wiedzy ogólnej 

w zakresie zdrowia przyczynił się do rozwoju procesu samoleczenia, co znów powoduje 

zmniejszenie nadzoru medycznego nad stosowaniem leków OTC. Autorzy postulują więc, aby 

leki OTC były dostępne tylko w aptekach (a nie w sklepach, na stacjach benzynowych, 

 
219 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 sierpnia 2019 r., II GSK 2048/17, LEX nr 2727939; 

Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 53, (w:) W.L. Olszewski (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 

2016, s.633. 
220 K. Grzybczyk, Wprowadzająca…op.cit., s.127. 
221 Wyrok Sądu Najwyższego z 5 maja 2021 r., I NSKP 7/21, LEX nr 3225327. 
222 Wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2007 r., II CSK 289/07, LEX nr 341805; K. Grzybczyk, 

Wprowadzająca… op.cit., s.123; M. Rajca, Problematyka…op.cit., s.35. 
223 B.Mroczek, A. Witsanko i in., Wpływ reklam na zakup leków bez recepty przez osoby powyżej 60. roku życia, 

„Family Medicine & Primary Care Review”, nr 14, 2012, s.407. 
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w drogeriach i kioskach), aby farmaceuci mogli zapewnić nadzór nad procesem 

samoleczenia.224 Dodatkowo z badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, 

że seniorzy często są ofiarami nierzetelnych przedsiębiorców, co świadczy o tym, że są bardziej 

podatni niż młode osoby na agresywne działania promocyjne.225 Jak zauważa A. Dąbrowska – 

„zagrożeniem dla interesów ekonomicznych seniorów jest ich nadmierna ufność”.226 

Dodatkowo seniorzy przejawiają większe zainteresowanie reklamami, ponieważ mają większą 

ufność do reklamowanych produktów, a jednocześnie ograniczone możliwości poszukiwania 

informacji o produktach za pomocą nowych technologii.227  

Wskazane powyżej przykłady wprowadzenia w błąd mogą stanowić wskazówki 

interpretacyjne, z zastrzeżeniem, że leki stanowią szczególną kategorię produktów i podlegają 

szczególnym zasadom. W związku z tym dwie podobne do siebie reklamy mogą zostać 

odmiennie ocenione, jeśli jedna z nich dotyczy produktów niewrażliwych, a druga np. leków. 

W przypadku leków wytyczne dla oceny, czy dana reklama może wprowadzać w błąd, 

stanowią dodatkowo decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Dla przykładu należy 

podać stan faktyczny kilku spraw, gdzie Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzje 

o wstrzymaniu reklam. Za reklamę wprowadzającą w błąd organ nadzoru uznał reklamę 

produktu Lipomal jako reklamę wewnętrznie sprzeczną, ponieważ podczas odczytywania 

przez lektora informacji o możliwości podania tego leku dzieciom od 1 roku życia, 

jednocześnie na ekranie wyświetlano komunikat, że podanie leku pacjentom od 1 do 3 roku 

życia może nastąpić jedynie po konsultacji z lekarzem.228 W decyzji dotyczącej produktu 

leczniczego Ketonal Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że zawarcie w reklamie 

audiowizualnej hasła „działa silniej niż najpopularniejsze leki przeciwbólowe” bez podania 

kryteriów, na podstawie których ustalono ranking działania leków przeciwbólowych, 

wprowadza w błąd.229 Główny Inspektor Farmaceutyczny zadecydował również o nakazaniu 

zaprzestania prowadzenia reklamy leku Cholinex Intense, jako wprowadzającej w błąd 

polegający na użyciu hasła „Nawet na silny ból gardła”, podczas gdy z ChPL wynikało, że 

 
224 Ibidem, s.407-408.  
225 A. Dąbrowska, Poziom świadomości praw konsumentów osób starszych w świetle badań własnych, „Zeszyty 

naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 711, „Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 25”, 2012, 

s.176. 
226 Ibidem. 
227 A. Rybowska, Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów, „Nierówności Społeczne 

a Wzrost Gospodarczy”, nr 45 (1/2016), s.392. 
228 Decyzja GIF z 15 kwietnia 2018 r., PR.600.31.2017.JD, https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-

komunikaty/decyzje/decyzje/1294,Decyzja-znak-PR600312017.html (data dostępu: 21.03.2021 r.) 
229 Decyzja GIF z 11 września 2018 r., PR.600.16.2018.JD, https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-

komunikaty/decyzje/decyzje/1325,Decyzja-znak-PR600162018JD.html (data dostępu: 21.03.2021 r.). 
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https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1325,Decyzja-znak-PR600162018JD.html


 48 

produkt ten stosuje się „objawowo w bólu i zapaleniu gardła”.230 Tak samo oceniono reklamę 

produktu Rostil, który odwoływał się do korzystnych efektów klinicznych związanych 

z zastosowaniem dobezylatu wapnia u osób z żylakami, przy czym informacje te nie wynikały 

z ChPL.231 W decyzji z 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce Aflofarm 

Farmacja Polska sp. z o.o. zaprzestania prowadzenia reklamy produktu Neosine Forte 

kierowanej do publicznej wiadomości. Lek ten ma działanie przeciwwirusowe, przy czym 

w trakcie reklamy pojawiła się grafika wirusa nawiązująca do koronawirusa COVID-19. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że reklama wprowadza błąd, ponieważ nie 

wykazano wpływu leku na możliwość zapobiegania COVID-19. Organ również stwierdził, że 

w reklamie w sposób nieetyczny wykorzystano stan epidemii.232  

Kontrowersje wzbudza to, czy użycie słowa „bezpieczny” może wprowadzać w błąd. 

Z jednej strony wskazuje się, że hasło to nie może wprowadzać w błąd, ponieważ jeżeli dany 

lek został dopuszczony do obrotu, to został uznany za bezpieczny. Trafnie zauważa 

K. Grzybczyk, że uwypuklanie tej cechy w reklamie może sugerować, że inne leki nie są tak 

samo bezpieczne.233 Jednocześnie niewłaściwe przechowywanie leku czy też spożycie 

w nieodpowiedniej dawce może spowodować, że dany lek nie będzie dla pacjenta bezpieczny.  

Z zakazem prowadzenia reklamy wprowadzającej w błąd łączy się ustawowy obowiązek 

zapewnienia, że przekaz reklamowy będzie obiektywny. Nie wyklucza to jednak stosowania 

pojęć wartościujących czy superlatyw, jako że bez nich przekaz nie byłby reklamą, a jedynie 

informacją.234 Co do zasady pojęcia takie nie mogą wprowadzać w błąd, o ile są 

weryfikowalne.235 Przykładowo różnica pomiędzy pojęciami „najlepszy” a „najtańszy” jest 

taka, że to pierwsze pojęcie nie jest weryfikowalne i należy do sfery pojęć wartościujących. 

Reklama, aby była obiektywna, nie może wyolbrzymiać cech produktu, koloryzować czy 

przerysowywać.236 Zgodnie z art. 53 ust. 1 p.f. reklama powinna informować o racjonalnym 

stosowaniu produktu. Obowiązek ten wynika z konieczności zapobiegania nieuzasadnionemu 

i niewłaściwemu stosowaniu leków, poprzez podawanie informacji koniecznych do tego, aby 

 
230 Decyzja GIF z 7 lipca 2015 r., GIF-P-R-450/78-4/JD/14 https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-

komunikaty/decyzje/decyzje/739,Decyzja-z-dnia-07072015-znak-GIF-P-R-45078-4JD14.html (data dostępu 

22.03.2021 r.). 
231 Decyzja GIF z 25 maja 2015 r., GIF-P-R-450/10-3/JD/15 https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-

komunikaty/decyzje/decyzje/718,Decyzja-z-dnia-25052015-znak-GIF-P-R-45010-3JD15.html (data dostępu 

22.03.2021 r.). 
232 Decyzja GIF z 31 marca 2020, PR.600.25.2020.JD.1. https://rdg.ezdrowie.gov.pl/Decision/Decision?id=4220 

(data dostępu 30.04.2022 r.).  
233 K. Grzybczyk, Wprowadzająca...op.cit., s.130 
234 K. Grzybczyk, Komentarz do art. 53…op.cit., s.579. 
235 Ibidem. 
236 Ibidem, s.585. 
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lek był przyjmowany w sposób prawidłowy, zgodnie z zapotrzebowaniem.237 Główny 

Inspektor Farmaceutyczny w decyzji z 19 września 2017 r. stwierdził, że działanie polegające 

na reklamowaniu produktu leczniczego w postaci oleju rybnego, który w wysokich dawkach 

przejawia właściwości antyzapalne, zachęcało do nieracjonalnego stosowania produktu. 

W niniejszym stanie faktycznym w reklamie powołano się na wybiórcze badania naukowe, 

z których wynikało, że olej rybny osiąga właściwości przeciwzapalne przy spożyciu ponad 6 

litrów preparatu dziennie. Wypicie takiej dawki płynu jest wręcz niemożliwe i z tej przyczyny 

Główny Inspektor Farmaceutyczny zadecydował o nakazaniu zaprzestania reklamy jako 

zachęcającej do nieracjonalnego stosowania produktu.238 Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 

z 8 listopada 2007 r. stwierdził, że konkurs zorganizowany przez firmę Gintec, w którym 

uczestnicy mogli wygrać opakowanie produktu leczniczego zawierającego żeńszeń, był formą 

reklamy zachęcającą do nieracjonalnego stosowania produktu. Lek był bowiem wydawany 

losowo, tj. osobom, które wygrały loterię, a więc bez medycznej potrzeby jego zastosowania.239  

Reklama produktu leczniczego nie może polegać na oferowaniu lub obiecywaniu 

jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za nabycie produktu 

leczniczego lub dostarczanie dowodów, że doszło do jego nabycia. Korzyść może mieć postać 

majątkową (przysporzenie lub zmniejszenie wydatku) lub osobistą.240 Oferowanie korzyści 

może polegać na przyznawaniu nagród w ramach programu lojalnościowego,241 promocjach 

„kup jeden otrzymasz jeden gratis”, oferowaniu prezentów, dodatkowych opakowań, zniżek 

przy zakupie danego leku.242 Zakaz ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której pacjent-

konsument zachęcony wizją zniżki czy promocji, kupi oraz spożyje produkt leczniczy bez 

medycznie uzasadnionej potrzeby.243  

Kolejnym wymogiem jest zakaz kierowania reklamy leków do dzieci oraz umieszczania 

w niej elementów skierowanych do dzieci. 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 

 
237 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 53… op.cit., s.644. 
238 Decyzja z 19 września 2017 r., GIF-P-R-450/31-3/JD/17, https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-

komunikaty/decyzje/decyzje/1079,Decyzja-z-dnia-19092017-r-GIF-P-R-45031-3JD17.html (data dostępu: 

3.04.2021 r.).  
239 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 listopada 2007 r., w sprawie C-374/05 Gintec 

International Import-Export GmbH v. VerbandSozialer Wettbewerb eV, LEX nr 326063, pkt. 59. 
240 M. Ożóg, System…op.cit., s. 650.  
241 Ibidem, s.651. 
242 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz do art. 53, (w:) K. Czyżewska 

(red.), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy – Prawo farmaceutyczne, Warszawa 

2020, s.113.  
243 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 53…op.cit., s.646. 
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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. W literaturze prezentowane są poglądy, zgodnie z którymi 

należy przyjąć cezurę 18 lat244 oraz, że dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 13 lat.245 

Punktem wyjścia powinna być ocena, czy zakup leków dostępnych bez recepty należy do 

kategorii produktów, które osoby powyżej 13 roku życia mogą nabywać na podstawie umowy 

należącej do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 

codziennego w myśl Kodeksu cywilnego. W mojej ocenie odpowiedź na to pytanie powinna 

być negatywna, ponieważ nie można porównywać nabywania np. witamin czy leków 

przeciwbólowych, których niewłaściwe przyjęcie także może wywołać niepożądane skutki, do 

zakupu przyborów szkolnych, biletu do kina czy słodyczy przez nastolatków. Nie oznacza to 

jednak, że osoby niepełnoletnie nie mogą występować w reklamach produktów leczniczych.246 

Często spotykanym zabiegiem jest, że w przypadku reklamy np. syropu na kaszel dla dzieci do 

12 roku życia w reklamie występuje osoba znajdująca się w takim właśnie przedziale 

wiekowym. W reklamie mogą pojawiać się zabawki czy inne elementy związane ze światem 

małego pacjenta, pod warunkiem, że stanowią one jedynie tło dla przekazu reklamowego.247 

Zakaz należy interpretować w ten sposób, że w reklamie nie można wykorzystywać zdrobnień, 

postaci z kreskówek,248 rymowanek, piosenek dla dzieci oraz kręcić reklamy na placach zabaw 

czy w szkołach.249 Ratio legis tego przepisu wydaje się oczywista, dzieci są bardziej 

łatwowierne niż dorośli, a przez to podatne na wszelkiego rodzaju slogany reklamowe i nie 

mają niezbędnego doświadczenia życiowego pozwalającego im ocenić reklamy w sposób 

krytyczny.  

Dalsze wymogi dotyczące reklamy kierowanej do publicznej wiadomości wynikają z art. 

55 p.f. Po pierwsze, reklama taka nie może polegać na: prezentowaniu produktu leczniczego 

przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub 

farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia (i); odwoływaniu się do 

zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne 

 
244 Ibidem, s.648-649; M. Kondrat, Komentarz do art. 53, (w:) W. Masełbas, J. Stefańczyk-Kaczmarzyk, 

W. Zieliński, M. Kondrat, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016, s.753. 
245 M. Ożóg, System…op.cit., s.652. 
246 M. Kondrat, Komentarz do art. 53… op.cit., s.753; A. Szyszka, A. Szafrańska, Reklama produktu leczniczego, 

„Przegląd prawa publicznego” nr 5/2012, s.90. 
247 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 53… op.cit., s.652. 
248 M. Kondrat, Komentarz do art. 53…op.cit., s.753. 
249 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 53…op.cit., s.651. 
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lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia (ii). Zakaz ten 

obejmuje występowanie w reklamach leków lekarzy, farmaceutów, ale także aktorów 

przebranych w białe fartuchy ze stetoskopem w ręce.250 Osoby z wykształceniem medycznym 

posiadają autorytet i wykorzystanie go w reklamie mogłoby spowodować, że przeciętny 

odbiorca będzie bardziej podatny na taki przekaz.251 Pojęcie „osoby znanej publicznie” nie 

zostało zdefiniowane, natomiast na podstawie wykładni językowej należy wnioskować, że 

będą to nie tylko osoby pełniące funkcje publiczne, ale także aktorzy, muzycy, celebryci 

rozpoznawani publicznie.252 Po drugie, reklama nie może wykorzystywać niedozwolonych 

sugestii, a więc zawierać treści, które sugerują, że: możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej 

lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia 

w drodze korespondencyjnej (i); nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi 

swój stan zdrowia (ii); nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia 

danej osoby [zastrzeżenie nie dotyczy szczepień ochronnych określonych w komunikacie 

Głównego Inspektora Sanitarnego]253 (iii); produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, 

produktem kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym (iv); skuteczność lub 

bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia (v). 

Zabronione jest również wykorzystanie treści zapewniających, że przyjmowanie produktu 

leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub 

że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym 

produktem leczniczym (i); mogących prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie 

szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby (ii); odnoszących się w formie 

nieodpowiedniej, zatrważającej lub wprowadzającej w błąd, do wskazań terapeutycznych (iii); 

zawierających niewłaściwe, niepokojące lub mylące określenia przedstawionych graficznie 

zmian chorobowych, obrażeń ludzkiego ciała lub działania produktu leczniczego na ludzkie 

ciało lub jego części (iv). Zapewnienie, że dany lek gwarantuje właściwy skutek oznacza 

używanie haseł takich jak „wyleczy”, „wygrywa z nałogiem”, „skutecznie usuwa ból gardła”.254 

Takie działanie jest niedozwolone, ponieważ producent może zagwarantować jedynie działanie 

leku, a skutek, który dany lek wywoła u każdej osoby może być jedynie uprawdopodobniony, 

a nie zagwarantowany. Ustawodawca zabrania również przedstawiania zmian chorobowych, 

 
250 M. Kondrat, Komentarz do art. 53…op.cit., s.762. 
251 K. Grzybczyk, M. Kondrat, Produkt…op.cit., s.774. 
252 Ibidem, s.774. 
253 wydanym na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi. 
254 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 55, (w:) W.L. Olszewski (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, 

Warszawa 2016, s.652 i powołane tam orzeczenia GIF. 
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obrażeń ludzkiego ciała lub działania produktu leczniczego (tzw. morfing czyli technika 

polegająca na płynnym przechodzeniu obrazu w inny celem pokazania np. rozwoju guza). 

Ważny jest również zakaz prezentowania leków jako żywności lub kosmetyków, ponieważ 

w takim wypadku pacjent-konsument może stać się mniej ostrożny i zacząć zażywać leki 

w sposób swobodny i nieprzemyślany, powodując zagrożenie dla swojego życia i zdrowia.255 

Szczegółowe zasady prowadzenia reklamy leków zawiera Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.256 Zgodnie 

z tym rozporządzeniem przekaz reklamowy kierowany do publicznej wiadomości musi 

zawierać następujące informacje: nazwę produktu leczniczego (i); nazwę powszechnie 

stosowaną substancji czynnej, a w przypadku produktu leczniczego zawierającego więcej niż 

3 substancje czynne określenie: „produkt złożony” (ii); dawkę substancji czynnej lub stężenie 

substancji czynnej, z wyłączeniem produktu złożonego (iii); postać farmaceutyczną (iv); 

wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania (v); przeciwwskazania (vi); wskazanie 

podmiotu odpowiedzialnego (vii). Dodatkowo obowiązkowe jest umieszczenie w każdej 

reklamie następującej treści: „Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do 

opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie 

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.” Rozmieszczenie napisu lub czas trwania jego 

odczytywania doprecyzowują § 6-9. 

M. Mądry podkreśla, że powyższe szczegółowe wyliczenie elementów przesądza o tym, 

że ustawodawca przypisuje reklamie (oprócz reklamy skróconej) istotny walor 

informacyjny.257 

Ustawodawca przewidział również szczególne wymogi dla reklamy przypominającej, 

w której, poza nazwą własną leku i nazwą powszechnie stosowaną, można ograniczyć się do 

podania znaku towarowego niezawierającego odniesień do wskazań leczniczych, postaci 

farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych lub innych treści reklamowych. Aby reklama 

mogła zostać zakwalifikowana jako przypominająca, musi być rozpowszechniana w taki 

sposób, aby odbiorca miał możliwość uprzedniego zapoznania się z reklamą pełną.258 

Oprócz zasad przewidzianych w Prawie farmaceutycznym reklama leków nie może 

stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 16 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Reklama leków zatem nie może być sprzeczna z przepisami prawa, 

 
255 K. Grzybczyk, M. Kondrat, Reklama…op.cit., s.775.  
256 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. 

U. Nr 210, poz. 1327).  
257 M. Mądry, Prawne aspekty…op.cit., s.282.  
258 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz art. 53…op.cit., s.118. 
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dobrymi obyczajami (np. poprzez wykorzystywanie niewiedzy i łatwowierności 

konsumenta259) lub uchybiać godności człowieka (np. poprzez wykorzystywanie 

wulgaryzmów, nadużywanie elementów seksualnych260 lub nawiązywanie do przemocy, 

nienawiści czy rasizmu261). Niedozwolone jest prowadzenie reklamy wprowadzającej klienta 

w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, a także 

reklamy odwołującej się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku (np. sugerowanie, że 

dozwolone i powszechnie stosowane substancje konserwujące stanowią znaczące zagrożenie 

dla życia i zdrowia262), wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. Czynem 

nieuczciwej konkurencji jest również wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub 

usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji, a także reklama, która stanowi istotną 

ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie 

w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub 

nadużywanie technicznych środków przekazu informacji. Wydaje się, że w przypadku leków 

szczególne znaczenie będzie miał zakaz reklamy wywołującej lęk. Dla oceny, czy dana 

reklama wywołuje taki skutek należy ustalić, czy doszło do przekroczenia granic dozwolonego 

wykorzystania emocji.263 Oczywistym jest bowiem, że w reklamie leków przeciwbólowych 

nieuniknione jest odwołanie się do bólu i cierpienia.264 Natomiast Główny Inspektor Sanitarny 

nakazał spółce Pfizer Polska z siedzibą w Warszawie natychmiastowe zaprzestanie 

prowadzenia reklamy produktu Prevenar 13 (szczepionki przeciwko pneumokokom), jako 

reklamy wywołującej lęk i strach. W spocie reklamowym przedstawiono karetkę pogotowia 

jadącą na sygnale do umierającego dziecka, które nie zostało zaszczepione, a zatem w ocenie 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego reklama sugerowała, że niezastosowanie produktu 

leczniczego prowadzi do śmierci dziecka.265  

 
259 M. Sieradzka, Komentarz do art. 16…op.cit., s.820.  
260 Ibidem, s.823.  
261 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2005 r., VI ACa 616/05, LEX nr 1642535. 
262 M. Sieradzka, Komentarz do art. 16… op.cit., s.871. 
263 Ibidem, s.869. 
264 Ibidem, s.869-870; E. Nowińska, Komentarz do art. 16…op.cit., s.443. 
265 Decyzja GIF z 1 września 2018, GIF-P-R-450/31-2/JD/16 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDr-

jwxavyAhXlo4sKHYTlDOkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Farchiwum.gif.gov.pl%2Fdownload%2F

1%2F5582%2FSKMC454e16090113560.pdf&usg=AOvVaw0Ki8Oc8L9dPNH7a-CH6J8Q (data dostępu: 

12.08.2021 r.).  
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W literaturze wskazuje się, że 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.266  

3.3 Wymogi reklamy produktów leczniczych kierowanej do osób uprawnionych do 

wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi 

Wymogi związane z reklamą zamkniętą, czyli kierowaną do osób uprawnionych do 

wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi są bardziej 

szczegółowe i rozległe. Między innymi taka reklama powinna zawierać informacje o 

dawkowaniu i sposobie podawania leku; specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 

stosowania; działania niepożądane oraz numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwę 

organu, który je wydał.267 Dodatkowo zgodnie z art. 54 p.f., reklama musi zawierać informację 

o przyznanej kategorii dostępności, a w przypadku produktów leczniczych umieszczonych na 

wykazach leków refundowanych – również informację o cenie urzędowej detalicznej 

i maksymalnej kwocie dopłaty ponoszonej przez pacjenta. Informacje te muszą być zgodne 

z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Jest to uzupełnienie ogólnego zakazu prowadzenia 

reklamy leków z wykorzystaniem informacji sprzecznych z ChPL, niezależnie od adresata 

reklamy.268 Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 5 maja 2011 r. w sprawie C-249/09269 

przesądził jednak, że zgodnie z dyrektywą 2001/83 informacje przedstawiane w reklamie 

kierowanej do profesjonalistów muszą być zgodne ze streszczeniem charakterystyki produktu, 

ale nie muszą jej powielać w całości. Główny Inspektor Farmaceutyczny zdaje się jednak 

zajmować odmienne stanowisko.270 W mojej ocenie należy przychylić się do stanowiska 

prezentowanego przez Trybunał Sprawiedliwości,271 ponieważ nieuzasadnione wydaje się być 

 
266 A. Powałowska, Glosa do wyroku SN z dnia 2.10.2007 r., II CSK 289/07, „Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd 

Orzecznictwa”, nr 3, 2008, s.215. 
267 Por. art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów 

leczniczych. 
268 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz art. 54, (w:) K. Czyżewska 

(red.), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy – Prawo farmaceutyczne, Warszawa 

2020, s.126.  
269 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 maja 2011 r. w sprawie C-249/09 Novo Nordisk AS 

v. Ravimiamet, LEX nr 786200, pkt. 51. 
270 Decyzja GIF z 1 grudnia 2009, GIF-P-R-450/107-3/KP/09; decyzja GIF z 2 grudnia 2009 roku, GIF-P-R-

450/85-6/JD/09 https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/archiwum/wstrzymanie-

reklam/82,Rok-2009.html (data dostępu: 11.04.2021 r.).  
271 Tak też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 24 kwietnia 2015 r., VI SA/Wa 3813/14, 

LEX nr 1975313 
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współistnienie dwóch tożsamych informacji o produkcie leczniczym, przy czym jeden z nich 

mógłby zawierać zachętę do jego nabycia.  

Reklama leków wydawanych na receptę przeznaczona dla osób uprawnionych do 

wystawiania recept może być prowadzona w formie ulotek, naklejek, plakatów, a takie 

materiały mogą być udostępniane lekarzom oraz pielęgniarkom np. w szpitalach, czy 

przychodniach. W związku z powyższym często podmiot odpowiedzialny nie wie, że taki 

materiał reklamowy może być dostępny również dla pacjentów, co nie zmienia faktu, że 

podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do zapobiegania takim sytuacjom.272  

W literaturze przedmiotu, w ślad za linią orzeczniczą przyjętą przez Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego wskazuje się również, że zabezpieczenie strony internetowej, na 

której dostępne są informacje mogące stanowić reklamę leków wydawanych na receptę, 

poprzez konieczność złożenia oświadczenia „Jestem lekarzem/farmaceutą” nie jest 

wystarczające.273 Główny Inspektor Farmaceutyczny zakaz reklamy leków wydawanych na 

receptę interpretuje bardzo szeroko, w efekcie czego nawet przekazanie przez lekarza 

pacjentowi informacji na bloczku kartek do zapisywania zaleceń, na którym widnieje logo 

leku, jest uznawane za niedozwoloną reklamę.274 Jednocześnie Trybunał Sprawiedliwości w 

wyroku z 5 maja 2011 r. orzekł, że artykuł 88 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2001/83 nie zabrania 

rozpowszechniania przez producenta leku na stronie internetowej informacji dotyczących 

leków Rx pod warunkiem, że informacje te są dostępne wyłącznie dla tych osób, które 

zamierzają je uzyskać. Drugim warunkiem jest ograniczenie publikowanych informacji do 

wiernego odtworzenia opakowania, ulotki i ewentualnego streszczenia ChPL. Zabronione jest 

jednak selekcjonowanie informacji, jakie producent publikuje.275 

Reklama produktów leczniczych kierowana do profesjonalistów może natomiast polegać 

na wręczaniu próbek, z zastrzeżeniem wymogów wymienionych w art. 54 ust. 3 p.f. Jednym 

z głównych wymogów jest dostarczenie próbki jedynie po otrzymaniu pisemnego wniosku 

osoby upoważnionej do wystawienia recepty. Dopuszczalne jest przekazywanie próbek leków 

dostępnych bez recepty oraz wydawanych na receptę z wyłączeniem leków zawierających 

substancje odurzające lub psychotropowe. W literaturze podkreśla się, że celem takiej reklamy 

 
272 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz art. 57, (w:) K. Czyżewska 

(red.), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy - Prawo farmaceutyczne, Warszawa 

2020, s.250 i nast. oraz powołane tam decyzje GIF  
273 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz art. 57…op.cit, s.256. 
274 Decyzja GIF z 17 kwietnia 2009 r., GIF-P-R-450-10-5/JD/09, dostęp https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-

i-komunikaty/decyzje/archiwum/wstrzymanie-reklam/82,Rok-2009.html (data dostępu: 11.04.2021 r.). 
275 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 maja 2011 r., w sprawie C-316/09, MSD Sharp & 

Dohme Gmbh V. Merckle Gmbh, LEX nr 786203 pkt. 44; K. Grzybczyk, Ilustrowane prawo reklamy, Warszawa 

2020, s.431. 
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jest zapoznanie się przez lekarza z produktem oraz umożliwianie przekazania go pacjentowi. 

Takie zachowanie kwalifikuje się jako w pełni dopuszczalne przy uzasadnieniu, że próbka jest 

„do wypróbowania” przez pacjentów.276 

Kolejną różnicą w reklamie kierowanej do profesjonalistów jest możliwość 

reklamowania leków wydawanych na receptę. Kategorie dostępności produktów leczniczych 

zawiera art. 23a p.f. i są to produkty lecznicze: wydawane bez przepisu lekarza – OTC; 

wydawane z przepisu lekarza – Rp; wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania 

– Rpz; wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje 

psychotropowe, określone w odrębnych przepisach – Rpw; stosowane wyłącznie w lecznictwie 

zamkniętym – Lz. Kategorie te zostały omówione w punkcie poniżej.  

Oprócz powyższych technicznych wymogów, reklama kierowana do profesjonalistów 

nie może trafić do innych odbiorców niż osoby wymienione w art. 54 p.f. Materiały reklamowe 

powinny być więc odpowiednio zabezpieczone.277 Najwyższy Sąd Administracyjny 

potwierdził to orzekając, że założenie skierowania reklamy leków recepturowych do 

profesjonalistów, bez właściwego zabezpieczenia powszechnego dostępu do tej reklamy, 

stanowi naruszenie art. 57 ust. 1 p.f.278 

Zasady prowadzenia reklamy kierowanej do profesjonalistów zawiera również Kodeks 

Dobrych Praktyk INFARMA,279 który nie stanowi źródła prawa, jednak jak wskazano 

w preambule ma na celu zapewnienie przestrzegania najbardziej rygorystycznych zasad 

etycznych. Jest to zatem samoregulacja obowiązująca podmioty, które dobrowolnie przystąpią 

do INFARMA. 

3.4 Zakazy w reklamie produktów leczniczych  

Całkowitym zakazem reklamowym są objęte produkty lecznicze niedopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczone do obrotu bez konieczności 

uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 4 p.f. oraz zawierające informacje niezgodne 

z Charakterystyką Produktu Leczniczego.  

 
276 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz art. 54…op.cit., s.150. 
277 Ibidem., s.121. 
278 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2021 r., II GSK 1342/18, LEX nr 3248764, tak też: 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 lutego 2018 r., VI SA/Wa 1891/17, LEX nr 

2745197. 
279 https://www.infarma.pl/assets/files/2021/Kodeks%20Dobrych%20Praktyk%202021.pdf, data dostępu: 

7.03.2021 r. 
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Zakaz reklamowania leków, które nie zostały dopuszczone do obrotu, obejmuje również 

produkty lecznicze będące w trakcie procesu rejestracji, np. w fazie badań klinicznych.280 

Skoro bowiem nie można tych leków sprzedawać, to nie można zachęcać do ich nabywania.281  

Przez leki dopuszczone do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia należy 

rozumieć produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy w trybie tzw. importu docelowego lub 

produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Ministra Zdrowia na czas określony 

w przypadku klęski żywiołowej bądź też innego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo życia 

lub zdrowia zwierząt (art. 4 p.f.). 

Sformułowanie przekazu reklamowego w sposób zgodny z ChPL jest istotne, ponieważ 

wymaga przedstawienia informacji w sposób zrozumiały i przystępny dla pacjentów, 

jednocześnie nie wprowadzając informacji i słownictwa będącego w sprzeczności z ChPL.282 

Przykładem przekazu reklamowego niezgodnego z Charakterystyką Produktu Leczniczego 

była reklama produktu leczniczego Sudafed, w której podmiot odpowiedzialny użył 

sformułowania, że lek ten ma zastosowanie w przypadku „przeziębionej głowy”, podczas gdy 

taka jednostka chorobowa nie istnieje, a zatem reklama jest sprzeczna z ChPL.283 

Natomiast oprócz bezwzględnego zakazu reklamowania powyższych produktów 

leczniczych Prawo farmaceutyczne przewiduje także, że reklama leków należących do 

określonych kategorii może być kierowana wyłącznie do profesjonalistów. Zatem kierowanie 

reklamy tychże produktów do publicznej wiadomości jest niedozwolone.  

Powyższym zakazem objęte są leki wydawane na receptę (kategoria Rp), zawierające 

środki odurzające lub substancje psychotropowe (kategoria Rpw) oraz leki refundowane. 

Zasady przypisywania powyższych kategorii wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do 

poszczególnych kategorii dostępności284. Zgodnie z tym rozporządzeniem produkt leczniczy 

zalicza się do kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – Rp” w przypadku, gdy: 1) 

może stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, nawet 

wówczas, gdy jest stosowany prawidłowo bez nadzoru lekarskiego, lub 2) może być często 

stosowany nieprawidłowo, czego wynikiem może być bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie 

 
280 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz art. 54…op.cit., s.205. 
281 K. Grzybczyk, Komentarz do art. 53…op.cit., s.607. 
282 Z. Ignatowicz, Komentarz do art. 56, (w:) W. L. Olszewski (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, 

Warszawa 2016, s.687. 
283 Decyzja GIF z 7 kwietnia 2015, GIF-P-R-450/75-4/JD/14, dostęp https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-

komunikaty/decyzje/decyzje/689,Decyzja-z-dnia-07042015-znak-GIF-P-R-45075-4JD14.html (data dostępu: 

11.04.2021 r.).  
284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu 

leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1769). 
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zdrowia ludzkiego, lub 3) zawiera substancje, których działanie lecznicze lub niepożądane 

działania wymagają dalszych badań, lub 4) jest przeznaczony do podawania pozajelitowego. 

Natomiast do kategorii „wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub 

substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach – Rpw” zaliczają się leki, które: 

1) zawierają, w ilości niepodlegającej wyłączeniu, substancję zaklasyfikowaną jako środek 

odurzający lub substancję psychotropową lub 2) stosowane niewłaściwie mogą stwarzać 

znaczne ryzyko wystąpienia ich nadużywania, prowadzącego do uzależnienia, albo 

niewłaściwego stosowania do nielegalnych celów, lub 3) zawierają substancje czynne, które z 

powodu swej innowacyjności lub właściwości mogą być zaliczane do grupy, o której mowa w 

pkt 2. Produkty lecznicze niespełniające warunków określonych powyżej zalicza się do 

kategorii dostępności „produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza – OTC”. 

W myśl dyrektywy 2001/83/WE produkty lecznicze wydawane są na receptę 

w następujących przypadkach: 1) gdy mogą stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie, 

nawet w przypadku prawidłowego stosowania, jeżeli przyjmowane są bez opieki lekarza, lub 

2) są często i powszechnie stosowane niezgodnie z przeznaczeniem, w wyniku czego mogą 

stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie zdrowia ludzkiego, lub 3) zawierają 

substancje lub ich preparat, których działanie i/lub działanie szkodliwe/działania uboczne 

wymagają dalszego sprawdzenia, lub 4) są zazwyczaj przepisywane przez lekarza do 

stosowania pozajelitowego. 

Należy przy tym zauważyć, że z powyższego zakazu wyłączone są reklamy szczepień 

wymienionych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.285 Nie oznacza to przyzwolenia 

na reklamę konkretnej szczepionki, ale informowanie o możliwości zaszczepienia na dane 

schorzenie,286 ponieważ ustawodawca użył pojęcia „szczepień”, a nie „szczepionek”. Jednakże 

często w przypadku kampanii reklamowej dotyczącej szczepień na dane schorzenie, na rynku 

jest dostępna tylko jedna szczepionka i to produkowana przez podmiot prowadzący taką 

reklamę, a więc ustawodawca sam przyzwala na zachowania sprzeczne z systemem prawa 

reklamy leków.287 Zaznaczam więc, że hipoteza stawiana na początku pracy obejmuje również 

 
285 por. art. 17 ust. 11 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.). 
286 Szerzej por. A. Wieczorek, M. Suska, Reklama szczepień kierowana do publicznej wiadomości, „Przegląd 

Prawa Publicznego 4/2019”, s.68-81. 
287 M. Kondrat, Komentarz do art. 57, (w:) W. Masełbas, J. Stefańczyk-Kaczmarzyk, W. Zieliński, M. Kondrat, 

Prawo farmaceutyczne. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016, s. 775; A. Wieczorek, M. Suska, Reklama…op.cit., 

s.74-75. 
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szczepionki, ponieważ są to produkty lecznicze o charakterze immunologicznym, a niektóre 

z nich wydawane są na receptę.288  

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 państwowych, a więc 

nieuzasadnione byłoby przeznaczanie tych środków na produkty kupowane w wyniku zachęty 

reklamowej, a nie – rzeczywistego zapotrzebowania.289 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.290  

3.5 Zakaz kierowania reklamy produktów leczniczych wydawanych na receptę do publicznej 

wiadomości 

Powyższy zakaz został transponowany z dyrektywy 2001/83/WE, bowiem zgodnie 

z uzasadnieniem Prawa farmaceutycznego ustawa ta została wprowadzona celem 

dostosowania prawa polskiego do standardów Unii Europejskiej.291 W literaturze podnosi się, 

że zakaz ten jest podyktowany koniecznością ochrony zdrowia publicznego, ponieważ leki 

recepturowe powinny być przyjmowane ze szczególną ostrożnością, po konsultacji 

z lekarzem.292 

Konieczne jest w tym miejscu przywołanie fragmentu publikacji M. Mądrego: „Skoro 

bowiem Prezes URPL zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności 

zaklasyfikował dany produkt jako produkt dostępny wyłącznie z przepisu lekarza, oznacza to, 

że zostały spełnione przesłanki do ograniczenia jego dostępności. Jeśli ograniczono 

dostępność samego produktu, tym bardziej powinna zostać ograniczona możliwość jego 

 
288 https://apteline.pl/leki-na-recepte/stosowane-w-zakazeniach/szczepionki, (data dostępu: 1.07.2022 r.). 

K. Grzybczyk, Komentarz do art. 53…op.cit., s.611. 
290 M. Kondrat, Komentarz do art. 57…op.cit., s.774. 
291 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy Prawo farmaceutyczne, druk 2677, 

http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/2677.htm dostęp 1.06.2021.  
292 K. Grzybczyk, Komentarz do art. 57…op.cit., s.610; K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, 

K. Piekarczyk, Komentarz art. 57…op.cit., s.247.  
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reklamy. Ponadto reklama ma ze swej natury zachęcać do zakupu określonego produktu. Nie 

jest celowe prowadzenie reklamy kierowanej do konsumentów, skoro to nie konsument 

decyduje o wyborze określonego produktu, tylko lekarz. Reklama produktów wydawanych na 

podstawie recepty mogłaby spowodować, że pacjenci wywieraliby wpływ na decyzję lekarza o 

wyborze określonego leku, co należy uznać ze szkodliwe.”293 

Wydaje się, że powyższa wypowiedź oddaje założenie, jakie przyświeca 

wprowadzonemu w polskim ustawodawstwie zakazowi reklamy leków wydawanych na 

receptę, jednakże w mojej ocenie nie sposób się z tym założeniem zgodzić.  

Po pierwsze – dostępność produktów leczniczych nie została ograniczona, a jedynie jest 

warunkowana uprzednim uzyskaniem recepty. Tym samym w mojej ocenie nie jest to 

wystarczająca przesłanka do wprowadzenia całkowitego zakazu kierowania reklamy leków 

wydawanych na receptę do publicznej wiadomości. Taki zakaz stanowi ograniczenie swobody 

działalności gospodarczej wyrażonej w art. 22 Konstytucji oraz wolności słowa wyrażonej 

w art. 54 Konstytucji, co może mieć miejsce jedynie w ustawie i ze względu na ważny interes 

publiczny, w tym dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 

środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.  

Zgodzić należy się z M. Mądrym, że celem reklamy jest zachęcanie do zakupu 

określonego produktu, a pacjent-konsument nie może samodzielnie podjąć decyzji o wyborze 

leku, którego zakup jest uwarunkowany otrzymaniem recepty wydanej przez uprawniony do 

tego podmiot. Również i to, w mojej ocenie, nie jest wystarczającym powodem do absolutnego 

zakazu kierowania reklamy leków wydawanych na receptę do publicznej wiadomości. Jest to 

natomiast kontrargument do tezy, że zakaz ten ma na celu ochronę zdrowia publicznego, a 

także zapewnienie najszerszej ochrony pacjentowi. Skoro bowiem pacjent nie może zakupić 

leku bez recepty, to reklama leków wydawanych na receptę nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 

jednostki, zdrowia publicznego czy szeroko rozumianego interesu publicznego. To bowiem 

lekarz294 jest gwarantem zabezpieczenia zdrowia pacjenta, ponieważ powinien ordynować 

takie leki zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej i z należytą 

starannością w myśl ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.295  

 
293 M. Mądry, Prawne aspekty…op.cit., s.281. 
294 lub w niektórych przypadkach pielęgniarka lub położna, jednak przedstawicieli tych zawodów również 

obowiązują zasady etyki zawodowej, konieczność działania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą 

starannością na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 551). 
295 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152.  
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Należy mieć przy tym na uwadze, że dużo większym zagrożeniem może okazać się 

niekontrolowane spożycie leków dostępnych bez recepty, do których pacjenci mają 

nieograniczony dostęp. Sam fakt, że lek uzyskał kategorię OTC, nie oznacza, że taki lek 

przyjęty w nieodpowiedniej dawce, w połączeniu z alkoholem lub innymi lekami, nie może 

stanowić bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia.  

Po drugie 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 zainteresowanie swoim zdrowiem i zwiększyłby 

się odsetek chorych zasięgających profesjonalnej porady lekarskiej.  

Zasadne w tym miejscu jest szersze omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5 

maja 2011 r.296 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony 

w ramach sporu zawisłego pomiędzy MSD Sharp & Dohme GmbH a Merckle GmbH. Merckle 

GmbH uznała, że rozpowszechnianie na stronie internetowej informacji o produktach 

leczniczych dostępnych na receptę, a wytwarzanych przez MSD stanowi reklamę adresowaną 

do publicznej wiadomości, zakazaną na mocy dyrektywy 2001/83. W wyniku powstałego 

konfliktu sąd krajowy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. 

MSD stanęła na stanowisku, że pytanie prejudycjalne dotyczy nie tylko wykładni art. 88 ust. 1 

lit. a) dyrektywy 2001/83, ale także ważności tego przepisu. W ocenie MSD przepis prawny 

zakazujący umieszczania w Internecie sprawdzonych urzędowo i służących pacjentowi danych 

o produktach leczniczych nie może być zgodny z prawami podstawowymi Unii, a mianowicie 

z wolnością informacji i prawem do samostanowienia w kwestiach zdrowia, a także 

z wolnością wypowiedzi i prawem prowadzenia działalności gospodarczej. MSD stanęła na 

stanowisku, iż „zakaz publicznej reklamy produktów leczniczych dostępnych tylko na receptę, 

zawarty w art. 88 ust. 1 lit. l) dyrektywy 2001/83, jest niezgodny z zasadą proporcjonalności, 

ponieważ powszechny zakaz informowania w wyraźny sposób nie jest ani zdatny, ani konieczny 

do ochrony zdrowia publicznego. W tym kontekście należy zważyć, iż ustawodawca 

wspólnotowy nie uzasadnił tego zakazu publicznej reklamy.”297 

 
296Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 maja 2011 r., w sprawie C-316/09, MSD Sharp & 

Dohme GmbH v. Merckle GmbH, LEX nr 786203. 
297 Punkt 33 i 34 Opinii Rzecznika Generalnego Vericy Trstenjak z dnia 24 listopada 2010 r. 

(ECLI:EU:C:2010:712). 
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Jednakże to sąd krajowy był uprawniony do zadania pytania prejudycjalnego, zawężając 

je jedynie do kwestii czy pojęcie reklamy produktów leczniczych w rozumieniu prawa Unii 

obejmuje opisany powyżej przypadek i przez to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

odmówił zbadania ważności art. 88 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2001/83. Niezależnie od 

powyższego z przedmiotowego orzeczenia wynikają istotne wnioski. Trybunał 

Sprawiedliwości wskazał, że obowiązek uzyskania recepty powoduje, że „ewentualne 

zainteresowanie wzbudzone obiektywnymi informacjami dotyczącymi produktów leczniczych, 

widniejącymi na stronie internetowej producenta nie może się bezpośrednio przełożyć na 

decyzję o zakupie i że ostateczna decyzja co do przyjmowanego przez pacjenta produktu 

leczniczego należeć będzie w dalszym ciągu do lekarza prowadzącego” (punkt 36). Dalej 

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że nie można wykluczyć sytuacji, w której lekarz 

w wyniku prośby pacjenta przepisze dany lek, jednakże nie jest to wystarczające do przyjęcia 

zamiaru zachęcenia do zakupu leku. Dodatkowo nie istnieje zagrożenie dla zdrowia pacjenta, 

jeśli możliwe jest przepisanie jednego z kilku dostępnych w obrocie leków. To lekarz powinien 

wykazać się obiektywizmem i nie przepisać leku, jeśli nie jest on konieczny w procesie 

terapeutycznym danego pacjenta. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił również, że uprzednie 

powzięcie informacji o leku przez pacjenta może zagwarantować rzeczowy dialog z lekarzem 

podczas wizyty. W konkluzji orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości wskazał, 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). Drugim warunkiem jest to, aby wszelkie udostępniane 

informacje polegały jedynie na odtworzeniu opakowania produktu i ulotki. Zabronione jest 

natomiast prezentowanie informacji w sposób wyselekcjonowany przez producenta, co jest 

charakterystyczne dla reklamy.  

Mając na uwadze powyższe konstatacje, w mojej ocenie nadal niezrozumiałe jest, 

dlaczego reklama produktów leczniczych wydawanych na receptę jest zabroniona, skoro nawet 

w orzecznictwie przyznaje się, że nie może ona wpłynąć bezpośrednio na decyzję o zakupie 

(ta bowiem warunkowana jest uprzednim uzyskaniem recepty) i że to lekarz stoi na straży 

dobra i zdrowia pacjenta.298 Wynika to bezpośrednio z motywu 50 dyrektywy 2001/83, zgodnie 

z którym osoby uprawnione do przepisywania produktów leczniczych muszą posiadać cechy 

 
298 Por. także Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 kwietnia 2010 r., C-62/09, The Queen v. 

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, ZOTSiS 2010, nr 4B, poz. I-3603, punkt 39-40.  

62:6969265474



 63 

umożliwiające obiektywne wykonywanie swoich funkcji bez ulegania wpływom 

bezpośrednich lub pośrednich zachęt finansowych. Zatem, w mojej ocenie, reklama leków Rx 

nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego.  

W opinii Rzecznika Generalnego do powyższego orzeczenia, V. Trstenjak stwierdził, że 

„(…) szeroki zakaz reklamy ma przeciwdziałać stymulowanemu przez reklamę stosowaniu 

przez pacjentów samoleczenia, biorąc pod uwagę zagrożenia dla zdrowia, związane z reguły 

ze stosowaniem produktów leczniczych dostępnych tylko na receptę.” (punkt 57).  

Nadal stoję na stanowisku, że w przypadku reklamy produktów leczniczych Rx nie 

zachodzi ryzyko samoleczenia ani stymulowania pacjentów do przyjmowania coraz to 

większej liczby leków, ponieważ to lekarz jest uprawniony do podjęcia ostatecznej decyzji czy 

dana terapia jest konieczna. Rzecznik w swojej opinii dokonał również analizy problematyki 

ważenia dóbr prawnie chronionych – z jednej strony ochrony zdrowia publicznego, a z drugiej 

wolności wypowiedzi przedsiębiorcy (nazwanej komunikacją komercyjną). Analiza została 

oparta na dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości z uwzględnieniem 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności299 (dalej jako: „EKPC”) oraz 

Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.300 Rzecznik w efekcie stwierdził, że co do 

zasady wolność słowa nie ma zakresu nieograniczonego, a ochrona zdrowia z zastrzeżeniem 

zakazu harmonizacji w dziedzinie polityki zdrowotnej stanowi uzasadnienie dla jej 

ograniczenia w myśl art. 10 ust. 2 EKPC. Na poparcie powyższego Rzecznik powołał wyrok 

w sprawie C-491/01,301 w którym przedstawiono tezę, że ograniczenie w etykietowaniu 

opakowań papierosów ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia, stąd jest proporcjonalne i nie 

narusza ochrony przysługującej przedsiębiorcy na podstawie prawa wspólnotowego.  

Orzeczenie to zapadło jednak w odniesieniu do produktów należących do zupełnie innej 

kategorii, które z założenia są niebezpieczne i nigdy nie niosą pozytywnego wpływu na 

zdrowie człowieka, o czym będzie mowa w dalszej części pracy. W końcowej części swojej 

opinii Rzecznik zwrócił uwagę na to, że racjonalne byłoby dozwolenie informowania 

pacjentów o dopuszczonych do obrotu lekach wydawanych na receptę w sposób, w jaki 

zaproponowała to Komisja Europejska we wniosku z 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany 

 
299 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 

1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, 

poz. 284 z późn. zm.). 
300 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2010 r. Nr 83, s.389, dalej jako Karta praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 
301 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 grudnia 2002 r., C-491/01, The Queen v. Secretary 

of State For Health, Ex Parte British American Tobacco (Investments) Ltd oraz Imperial Tobacco Ltd, LEX nr 

153583 pkt 131. 
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dyrektywy 2001/83.302 Komisja Europejska zaproponowała bowiem dodanie art. 100a, 100b i 

100c do dyrektywy 2001/83, które w sposób kompleksowy regulowały informacje, jakie mogą 

być przekazywane konsumentom. Wniosek ten dotyczył informacji, a nie reklamy, a zatem 

założenie dotyczące zakazu bezpośredniej reklamy leków Rx miało pozostać bez zmian. Dla 

uzasadnienia swojego stanowiska w zakresie wniosków de lege ferenda Rzecznik przywołał 

fakt, że „[p]onadto nie można zapomnieć, że pacjent właśnie w przypadku produktów 

leczniczych dostępnych tylko na receptę będzie stale zdany na porady przepisującego je 

lekarza. Jego kluczowa pozycja w sferze świadczenia usług zdrowotnych w żadnym wypadku 

nie zostanie podważona poprzez większą ilość informacji, lecz raczej będzie w ten sposób 

potwierdzana. Lekarz ma bowiem obowiązek przed przepisaniem produktu leczniczego 

wyczerpująco poinformować pacjenta o jego działaniu i możliwym ryzyku. Wczesne 

przekazanie pacjentowi rzeczowych informacji z wiarygodnych źródeł przed badaniem 

lekarskim mogłoby nawet o tyle przyczynić się do poprawy świadczenia opieki zdrowotnej, o 

ile lekarz w takim przypadku miałby do czynienia z poinformowanym rozmówcą i byłby przez 

to zobowiązany do wyczerpującego omówienia z nim korzyści i niedogodności związanych z 

terapią. W ten sposób można byłoby zapewnić zaordynowanie właściwej i ewentualnie także 

korzystnej pod względem kosztów terapii. Ta ostatnia okoliczność nabiera tym większej wagi, 

im częściej pacjenci będą obciążani kosztami finansowania służby zdrowia, na przykład 

ponosząc część kosztów produktów leczniczych. To bazujące na konsensusie rozwiązanie 

miałoby taką korzyść, że uwzględniałoby prawo pacjenta do samostanowienia bez naruszania 

autorytetu przepisującego lekarza.” W mojej ocenie te wnioski należałoby również przenieść 

na reklamę produktów leczniczych na receptę. Nie widzę bowiem zagrożenia dla ochrony 

zdrowia publicznego, jeśli taka reklama podlegałaby odpowiednim ograniczeniom, 

przynajmniej takim, jakie przewidziane są dla leków OTC.   

3.6 Nadzór nad reklamą produktów leczniczych 

W przypadku produktów leczniczych nadzór nad przestrzeganiem przepisów 

dotyczących reklamy sprawuje Główny Inspektor Farmaceutyczny, który może nakazać: 

1) zaprzestania ukazywania się lub prowadzenia reklamy produktów leczniczych sprzecznej 

z obowiązującymi przepisami; 2) publikację wydanej decyzji w miejscach, w których ukazała 

 
302 Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 

w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na 

receptę lekarską [COM(2008) 663 wersja ostateczna]. 
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się reklama sprzeczna z obowiązującymi przepisami, oraz publikację sprostowania błędnej 

reklamy; 3) usunięcie stwierdzonych naruszeń (art. 62 ust. 2 p.f.). Niewykonanie decyzji 

dotyczących powyższych nakazów jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny. Główny 

Inspektor Farmaceutyczny może wszcząć postępowanie administracyjne z własnej inicjatywy 

lub po zgłoszeniu nieprawidłowości przez podmiot trzeci,303 w szczególności może to mieć 

miejsce w wyniku informacji otrzymanych od konkurencyjnych firm farmaceutycznych.304 

Nadzór nad prowadzeniem reklamy sprawują również sądy powszechne (nadzór cywilny) oraz 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie, w jakim reklama może 

naruszać zbiorowe interesy konsumentów (nadzór quasi-administracyjny).305 Należy również 

mieć na uwadze, że organizacje zrzeszające firmy farmaceutyczne wydają własne zalecenia 

dotyczące reklamy, np. Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego Związku 

Pracodawców Infarma.  

Obowiązek prowadzenia nadzoru nad reklamą wynika z art. 97 ust. 1 dyrektywy 

2001/83/WE, zgodnie z którym państwa członkowskie gwarantują, że istnieją odpowiednie 

i skuteczne metody monitorowania reklamy produktów leczniczych. Metody takie, które 

można opierać na systemie uprzedniego weryfikowania, w każdym przypadku obejmują 

przepisy prawa, w ramach którego osoby lub organizacje posiadające, na mocy prawa 

krajowego, uzasadniony interes w zakazywaniu jakiejkolwiek reklamy niezgodnej 

z niniejszym tytułem, mogą podejmować działania prawne przeciwko takiej reklamie lub 

doprowadzić sprawę takiej reklamy do rozpatrzenia przez władzę administracyjną, właściwą 

do podjęcia decyzji w sprawie skarg albo do wszczęcia właściwego postępowania sądowego. 

Ustawodawca europejski przewiduje więc możliwość kontroli reklamy przed jej emisją i taki 

model przyjął szwedzki urząd rejestracji leków.306 W polskim systemie prawnym Główny 

Inspektor Farmaceutyczny ma możliwość kontrolowania reklam prowadzonych aktualnie oraz 

w przeszłości. Jak bowiem wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie fakt 

zaprzestania działalności reklamowej nie jest równoznaczny z usunięciem jej negatywnych 

skutków.307  

 
303 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz art. 62, (w:) K. Czyżewska, 

(red.), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy – Prawo farmaceutyczne, Warszawa 

2020, s.301-302. 
304 K. Grzybczyk, Komentarz do art. 57… op.cit, s.629.  
305 Ibidem, s. 627; M. Mądry, Prawne aspekty…op.cit., s.249 i nast. 
306 M. Kondrat, Komentarz do art. 52…op.cit., s.734. 
307 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 listopada 2005 r., sygn. I SA/Wa 2084/04, 

LEX nr 192648. 
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W polskim systemie prawnym funkcjonuje zatem model kontroli następczej, podczas 

gdy np. w Szwecji wprowadzono system kontroli wstępnej, tj. każda reklama, która ma być 

emitowana w telewizji, musi zostać uprzednio zaakceptowana przez odpowiedni urząd 

i zmodyfikowana zgodnie z jego sugestiami.308 Model kontroli wstępnej był dopuszczalny 

także w Polsce w myśl obecnie obowiązującego art. 97 ust. 1 dyrektywy 2001/83.  

4 Wolność działalności gospodarczej, wolność słowa i zasada proporcjonalności  

Reklama jest jednym z przejawów wolności działalności gospodarczej,309 zapewnionej 

w art. 20 Konstytucji. Ustawodawca traktuje tę wolność jako podstawę gospodarki rynkowej 

i ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 22 Konstytucji określono przesłanki 

do ograniczenia wolności działalności gospodarczej stanowiąc, że takie ograniczenie może być 

wprowadzone tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Powyższe 

przepisy powinny być zatem interpretowane łącznie.310  

Konstytucja nie zawiera definicji działalności gospodarczej, a pojęcie to zostało 

zdefiniowane w ustawie zwykłej. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców,311 działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, 

wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Wolność działalności gospodarczej 

oznacza możliwość podjęcia działalności i określenia jej przedmiotu, swobodę jej prowadzenia 

oraz możliwość zakończenia jej prowadzenia,312 a także wybór formy organizacyjnej czy 

miejsca prowadzenia działalności.313 Wolność działalności gospodarczej polega na 

podejmowaniu i prowadzeniu działalności w celu osiągania zysku.314 Wiąże się z nią 

obowiązek państwa do powstrzymywania się od nadmiernej ingerencji315 oraz obowiązek 

stworzenia zaplecza prawnego i gospodarczego umożliwiającego realne korzystanie z tej 

swobody.316 Wolność ta jest wartością o charakterze ustrojowym,317 na której oparta jest 

 
308 M. Kondrat, Komentarz do art. 52…op.cit, s.734-735.  
309 K. Kucharski, Istota wolności działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 4/2011, s.58; 

D. E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.63. 
310 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 października 2014 r., SK 20/12, OTK-A 2014, nr 9, poz. 102. 
311 Dz. U. 2018 poz. 646. 
312 M. Szydło, Komentarz do art. 22…op.cit., s.605.  
313 A. Rytel-Warzocha, Wolność działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa polskiego Trybunału 

Konstytucyjnego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, Tom XXXVII, 2017, s.158; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

z 28 listopada 2018 r., SK 3/14, OTK-A 2018, nr 79. 
314 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 lipca 2012 r., K 22/09, OTK-A 2012, nr 7, poz. 74. 
315 P. Tuleja, Komentarz do art. 22… op.cit., s.92.  
316 L. Garlicki, M. Zubik, Komentarz do art. 22…op.cit., s.567; M. Szydło, Komentarz do art. 22…op.cit., s. 604; 

K. Kucharski, Istota…op.cit., s.54. 
317 M. Szydło, Komentarz do art. 22…op.cit., s.604. 
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gospodarka rynkowa i której realizacja oraz poszanowanie jest obowiązkiem wszystkich władz 

publicznych.318 Podmiotem wolności działalności gospodarczej mogą być osoby fizyczne oraz 

osoby prawne prawa prywatnego i inne jednostki organizacyjne.319  

W orzecznictwie wskazuje się, że wolność działalności gospodarczej nie może mieć 

charakteru absolutnego, gdyż zrezygnowanie z wszelkich ograniczeń w niektórych dziedzinach 

mogłoby zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.320 Ponieważ działalność 

gospodarcza jest powiązana z interesem publicznym, może podlegać dalszym ograniczeniom 

aniżeli prawa i wolności o charakterze osobistym. Jak bowiem wskazał TK ”[i]stnieje 

w szczególności legitymowany interes państwa w stworzeniu takich ram prawnych obrotu 

gospodarczego, które pozwolą zminimalizować niekorzystne skutki mechanizmów 

wolnorynkowych, jeżeli skutki te ujawniają się w sferze, która nie może pozostać obojętna dla 

państwa ze względu na ochronę powszechnie uznawanych wartości.”321 Ograniczeniem 

wolności działalności gospodarczej mogą być: obowiązki sprawozdawcze czy konieczność 

uzyskania koncesji.322 TK jednak nie zgodził się z taką kwalifikacją stwierdzając, że wpis 

w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, obowiązki statystyczne 

lub sprawozdawcze, obciążenia publicznoprawne czy obowiązek przestrzegania ochrony 

konkurencji i konsumentów nie mają na celu ograniczenia wolności prowadzenia działalności, 

a stanowią obowiązek każdego przedsiębiorcy.323 Pogląd ten został poddany krytyce 

w literaturze.324 

Co najważniejsze, ponieważ wolność działalności gospodarczej to zasada ustrojowa, 

w procesie stosowania prawa należy kierować się domniemaniem prawnym na rzecz wolności 

działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zakazie wykładni rozszerzającej przepisów 

przewidujących odstępstwa od wyżej wymienionej zasady.325 Wolność działalności 

gospodarczej posiada oprócz charakteru ustrojowego również status jednej z podstawowych 

wolności jednostek, przy czym te dwie funkcje nie wykluczają się.326  

Wolność działalności gospodarczej została również przewidziana w art. 16 Karty praw 

podstawowych (uznaje się wolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem 

Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi). Przepis ten przy tym nie definiuje czym 

 
318 L. Garlicki, M. Zubik, Komentarz do art. 22…op.cit., s.561. 
319 P. Tuleja, Komentarz do art. 22…op.cit., s.93. 
320 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 października 2001 r., K 28/01, OTK 2001, nr 7, poz. 212. 
321 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, OTK 1998, nr 3, poz. 29. 
322 L. Garlicki, M. Zubik, Komentarz do art. 22…op.cit., s.569. 
323 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 stycznia 2010 r., SK 35/08, OTK-A 2010, nr 1, poz. 2. 
324 M. Szydło, Komentarz do art. 22… op.cit., s.615.  
325 Ibidem, s.604. 
326 Ibidem, s.602. 
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jest działalność gospodarcza, ponieważ czynią to inne akty prawa unijnego oraz akty prawa 

krajowego.327 W związku z powyższym w literaturze przedmiotu podnosi się, że art. 16 jest 

uznawany za zasadę o treści niesamoistnej, bowiem nie kreuje prawa podmiotowego, a jedynie 

uznaje (respektuje) zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej określone 

w prawie unijnym oraz prawie krajowym.328 Z drugiej jednak strony wykładnia językowa 

przepisu w wersji francuskiej i niemieckiej, a także dorobek orzeczniczy Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwalają przyjąć, że art. 16 przewiduje prawo 

podstawowe, którego zakres i istotę regulują przepisy krajowe i unijne.329 Prawo to może być 

ograniczane, gdy: 1) odpowiada to celom realizowanym przez UE w ogólnym interesie; 2) nie 

stanowi ze względu na zamierzony cel nieproporcjonalnej i nieakceptowanej ingerencji; 

3) ograniczenie nie narusza istoty prawa do swobodnego wykonywania działalności 

gospodarczej.330 

Reklama może również stanowić przejaw wolności słowa czy też wypowiedzi 

zagwarantowanej w art. 54 ust. 1 Konstytucji.331 Przepis ten przewiduje, że każdemu zapewnia 

się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 

Wypowiedź oznacza wyrażanie poglądów lub przekonań w dowolnej formie, a zatem za 

pomocą słów, dzieł artystycznych, publikacji naukowych a także przekazów o charakterze 

handlowym (np. reklama).332 Wypowiedź może dotyczyć faktów lub zawierać ich ocenę. 

Art. 54. ust. 1 posługuje się pojęciem „pogląd”, oznaczającym stanowisko, które nie musi 

jednak zawierać elementu ocennego.333 Trybunał Konstytucyjny zaakcentował, że wolność 

wypowiedzi należy pojmować w dwójnasób, jako wolność w sferze życia prywatnego 

(wolność słowa obywateli) oraz w sferze życia publicznego i politycznego.334 Swoboda 

wypowiedzi jako wolność osobista przysługuje osobom fizycznym,335 natomiast w mojej 

ocenie nie stanowi to przeszkody aby uznać, że wolność słowa przysługuje też osobom 

fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, czy osobom prawnym i korzystającym z 

reklamy swojej działalności.  

 
327 A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2020, Komentarz do 

art. 16, nb. 2, www.legalis.pl.  
328 Ibidem, nb. 7. 
329 Ibidem, nb. 9.  
330 Ibidem, nb. 9. 
331 J. Sadomski, Komentarz do art. 54, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do 

art. 1–86, Warszawa 2016, s.1283.  
332 M. Florczak- Wątor, Komentarz do art. 54 (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, Warszawa, 2019, s.186. 
333 Ibidem, s.186-187. 
334 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 r., SK 42/09, OTK-A 2011, nr 10, poz. 118. 
335 J. Sadomski, Komentarz do art. 54… op.cit., s.1282.  
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W literaturze z jednej strony wskazuje się, że wolność słowa chroni wszystkie 

wypowiedzi, w tym także te o charakterze naukowym i handlowym,336 z drugiej strony zaś jest 

prezentowane także stanowisko, zgodnie z którym wolność wyrażania poglądów nie obejmuje 

sfery życia zawodowego i gospodarczego, w tym prezentowania ofert, cenników czy 

prowadzenia reklamy.337 Natomiast Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach stanął na 

stanowisku, że art. 54 ust. 1 nie ma węższego zakresu przedmiotowego niż art. 10 EKPC, 

a zatem reklama będąca formą commercial speech338 jest objęta zakresem wolności 

przewidzianej w art. 54 Konstytucji.339 

Zgodnie z art. 10 EKPC każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to 

obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei 

bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie 

wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, 

telewizyjnych lub kinematograficznych. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą 

obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, 

ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie 

demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub 

bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub 

przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw 

innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na 

zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. 

Art. 10 EKPC w polskiej wersji językowej posługuje się wyrażeniem „wolność 

wyrażania opinii” choć właściwszym na gruncie języka polskiego byłoby wyrażenie „swoboda 

wypowiedzi”.340 Wolność ta jest podstawą zagwarantowania pluralizmu i tolerancji, a zatem 

jest podstawą demokracji.341  

Prawo do swobodnej wypowiedzi przysługuje osobom fizycznym, w tym dziennikarzom, 

osobom prawnym a także stowarzyszeniom.342 Wolność ta, oprócz wymiaru pozytywnego, ma 

również wymiar negatywny, a więc władze publiczne nie mogą utrudniać wyrażania poglądów 

 
336 Ibidem, s.1282.  
337 P. Sarnecki, Komentarz do art. 54…op.cit., s.290. 
338 Pol. „komercyjna wolność słowa”. 
339 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, nr 1, poz. 4; por. także Wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z 21 kwietnia 2004 r., K 33/03, OTK-A 2004, nr 4, poz. 31. 
340 L. Garlicki (red.) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do 

artykułów 1–18, Warszawa 2010, nb.1., www.legalis.pl (data dostępu: 20.08.2022 r.) 
341 Ibidem, nb.3. 
342 M A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wyd. 

VIII, Warszawa 2021, s.903. 
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czy dostępu do informacji.343 W zakresie możliwości ograniczenia tej wolności, ma ono 

podobny wymiar jak w Konstytucji, bowiem może mieć miejsce, gdy jest to konieczne z uwagi 

np. na ochronę zdrowia. W literaturze wskazuje się przy tym, że takie ograniczenie musi być 

po pierwsze niezbędne, a po drugie proporcjonalne.344 Co interesujące, w porównaniu do 

innych wartości uzasadniających ograniczenie swobody wyrażania opinii przewidzianych w 

art. 10 EKPC, zdrowie publiczne było przedmiotem mniejszej liczby wyroków 

i postanowień.345 Prawdopodobnie wynika to z tego, że zdrowie publiczne traktuje się jako 

element szerszej kategorii, a konkretnie ochrony praw innych osób. Jak czytamy w wytycznych 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka „[p]rzy ocenie proporcjonalności ingerencji 

w ochronę zdrowia publicznego Trybunał przywiązuje dużą wagę do istnienia konsensusu 

europejskiego. W istocie, po stwierdzeniu istnienia konsensusu europejskiego co do 

konieczności ścisłego uregulowania reklamy wyrobów tytoniowych, Trybunał uznał, że 

podstawowe względy zdrowia publicznego, w związku z którymi uchwalono przepisy we 

Francji i w Unii Europejskiej, mogą mieć pierwszeństwo przed względami ekonomicznymi, 

a nawet przed niektórymi prawami podstawowymi, takimi jak wolność wypowiedzi”.346 

Ochrona przewidziana w art. 10 EKPC ma szeroki zakres i obejmuje wszelkiego rodzaju 

wypowiedzi, w tym artystyczne, handlowe, muzykę i reklamy.347 Reklama pełni funkcję 

informacyjną o oferowanych produktach i usługach i podlega ograniczeniom mającym na celu 

zapobieżenie wprowadzenia konsumentów w błąd.348 Kwestia zakazów reklamowych 

poszczególnych działalności zawodowych w kontekście wolności słowa była przedmiotem 

licznych wyroków Trybunału Praw Człowieka.349 Podobnie zakazy reklamy towarów 

stanowiły podstawy do składania skarg do Strasburga. I tak, w sprawie Alexandre i inni v. 

Francja przedmiotem skargi było ustanowione w 1976 r. prawo przewidujące obowiązek 

zatwierdzenia przez ministra zdrowia kierowanej do profesjonalistów reklamy produktów 

 
343 L. Garlicki (red.) Konwencja…op.cit., nb.12.  
344 Ibidem, nb.27. 
345 Wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące wolności wyrażania opinii, z dnia 30 kwietnia 

2021 r., tłum. własne, wersja anglojęzyczna https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_10_eng.pdf (data 

dostępu: 20.08.2022 r.) 
346 Ibidem, punkt 575, ang. In assessing whether an interference with regard to the protection of public health 

was proportionate, the Court attaches considerable significance to the existence of a European consensus. Indeed, 

after recognizing the existence of a European consensus as to the need for strict regulation of tobacco advertising, 

the Court held that fundamental considerations of public health, on which legislation had been enacted in France 

and the European Union, could prevail over economic imperatives and even over certain fundamental rights such 

as freedom of expression (…).  
347 M. A. Nowicki, Wokół…op.cit., s.900. 
348 Ibidem, s.936 i powołane tam orzecznictwo. 
349 Por. I. C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010, s. 460-468 i powołane tam orzecznictwo. 
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leczniczych. Producenci leków złożyli odwołanie do ministra zdrowia wnosząc o uchylenie 

powyższego dekretu, ponieważ naruszał on przyznaną na podstawie art. 10 EKPC wolność 

słowa. Skarżący wskazali, że o ile w przypadku reklamy leków kierowanej do publicznej 

wiadomości uzasadnieniem wprowadzanych obostrzeń polegających na konieczności 

zatwierdzenia reklamy może być uzasadniona troska o zdrowie publiczne, o tyle w przypadku 

reklamy kierowanej do profesjonalistów taki wymóg nie znajduje uzasadnienia. Niestety 

Europejska Komisja Praw Człowieka (organ zajmujący się badaniem dopuszczalności skarg, 

zanim kompetencja ta została przekazana Trybunałowi) nie zajęła merytorycznego stanowiska 

w tej sprawie, ponieważ skarga została odrzucona z przyczyn formalnych (niewyczerpanie 

krajowej drogi postępowania).350 W literaturze wskazuje się jednak, że skoro całkowite zakazy 

reklamy niektórych produktów nie wzbudziły sprzeciwu strasburskich instytucji, to i mniej 

rygorystyczne ograniczenie nie powinno zostać zakwestionowane.351  

Należy przy tym wskazać, że zasadę wolności słowa przewiduje również art. 11 Karty 

praw podstawowych (każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność 

posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji 

władz publicznych i bez względu na granice państwowe).352  

Zasady ograniczania wolności słowa w prawie polskim zostały przewidziane w art. 31 

ust. 3 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem ograniczenia w zakresie korzystania 

z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy 

są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.  

Przyjęto koncepcję, zgodnie z którą art. 31 ust. 3 może również dotyczyć wolności 

działalności gospodarczej, pomimo jego usytuowania w rozdziale dotyczącym zasad 

ogólnych.353 Istotne jest zatem ustalenie zależności pomiędzy art. 22 a 31 ust. 3 Konstytucji. 

Stosunek tych dwóch przepisów może być rozumiany na kilka sposobów. Zgodnie z pierwszą 

koncepcją art. 22 pozwala na szersze ograniczenia, niż jest to możliwe na gruncie art. 31 ust.3 

i stanowi lex specialis.354 Druga koncepcja przyjmuje, że oba te artykuły należy interpretować 

 
350 Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 1987 r. DR t. 54, s. 12 Skarga 10267/83 
351 I. C. Kamiński, Ograniczenia…op.cit., s.470. 
352 Szerzej por. T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 

Warszawa 2009, s.87. 
353 L. Garlicki, M. Zubik, Komentarz do art. 22…op.cit., s.574. 
354 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 czerwca 2004 r., SK 21/03, OTK-A 2004, nr 6, poz. 56; wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2018 r., SK 3/14, OTK-A 2018, nr 79; A. Kustra, Przesłanki…op.cit., 

s.26 
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łącznie.355 Kolejna droga interpretacji zakłada, że „ograniczenie wolności działalności 

gospodarczej, rozumianej jako publiczne prawo podmiotowe, jest dopuszczalne tylko wtedy, 

gdy spełnione są przesłanki z art. 31 ust. 3”.356 Ja przychylam się do drugiej koncepcji.  

Dalej, art. 22 posługuje się pojęciem, zgodnie z którym ograniczenie wolności 

działalności gospodarczej jest możliwe „tylko w drodze ustawy”, a art. 31 ust. 3 pojęciem „tylko 

w ustawie”. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że pierwsze z pojęć dopuszcza również 

możliwość przedmiotowego ograniczenia na podstawie rozporządzenia wydanego na 

podstawie ustawy.357 

Jak orzekł Trybunał Konstytucyjny ograniczenie zasady wolności gospodarczej jest 

niedozwolone, jeśli została naruszona zasada proporcjonalności, czyli stosowna relacja 

pomiędzy celem, jakiemu ma służyć dana regulacja, a środkami niezbędnymi do osiągnięcia 

tego celu.358 Zasada proporcjonalności jest spełniona wówczas, gdy „dana regulacja jest 

właściwa dla osiągniecia zamierzonych przez ustawodawcę celów (zasada przydatności), jeżeli 

jest ona niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest związana (zasada 

konieczności), a po trzecie efekty tej regulacji pozostają w odpowiedniej proporcji do zakresu 

ciężarów nakładanych na jednostkę (zasada proporcjonalności sensu stricto)”.359  

W myśl przepisu art. 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenie wolności konstytucyjnych może 

być uzasadnione zasadami wskazanymi w tym ustępie, a jedną z tych zasad jest ochrona 

zdrowia. Zdrowie może być rozumiane jako zdrowie całego społeczeństwa, poszczególnych 

grup oraz jednej osoby (zatem ograniczeniem wolności dla ochrony zdrowia jednostki jest 

obowiązek zapinania pasów podczas jazdy samochodem).360  

Trybunał Konstytucyjny wskazał na istotną zależność, a mianowicie „im cenniejsze jest 

dobro ograniczane i wyższy jest stopień tego ograniczenia, tym cenniejsza musi być wartość 

uzasadniająca ograniczenia”.361 Z pewnością ochrona zdrowia jednostek, zapewnienie 

niezbędnego poziomu ochrony konsumentów, ochrona porządku publicznego to wartości 

nadrzędne do wolności działalności gospodarczej. 

 
355 A. Kustra, Przesłanki…op.cit. s. 26; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 grudnia 2018 r., SK 19/16, OTK-

A 2018, nr 74. 
356 P. Tuleja, Komentarz do art. 22… op.cit., s.94. 
357 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2006 r., P 24/05, OTK-A 2006, nr 7, poz. 87. 
358 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r., K 41/12, OTK-A 2015, nr 7, poz. 102. 
359 A. Wilczyńska, Interes…op.cit.,s. 54; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2013 r., sygn. K 14/11, 

OTK ZU nr 1/A/2013, poz. 7, cz. V; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2015 r., K 1/14, OTK-A 

2015, nr 10, poz. 163. 
360 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2009 r., SK 48/05, OTK-A 2009, nr 7, poz. 108. 
361 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 października 2014 r., SK 20/12, OTK-A 2014, nr 9, poz. 102. 
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Natomiast Sąd Najwyższy w jednym z wyroków wskazał, że „zasady są normami, 

o których przestrzeganiu z reguły nie można wypowiedzieć się dokonując jednoznacznych 

kwalifikacji w ramach dychotomicznego rozróżnienia na to, co jednoznacznie zgodne, i na to 

co jednoznacznie niezgodne z daną normą. Normy-zasady wymagają realizacji w najszerszym 

zakresie, jaki jest możliwy w istniejących aktualnie warunkach prawnych i faktycznych (…). 

Z tego względu, z samej natury normy będącej zasadą, przy ocenie tego, czy jest ona 

przestrzegana, wynika konieczność stosowania zasady proporcjonalności (wyrok Sądu 

Najwyższego z 25 listopada 2020 r., I NSNc 57/20; zob. również̇ R. Alexy, A Theory of 

Constitutional Rights, s. 66-67). Mówiąc jednak o konieczności odwołania się do zasady 

proporcjonalności, chodzi nie tyle o jej złożoną całość, która wykształciła się na gruncie 

europejskiego konstytucjonalizmu w związku z kontrolą konstytucyjności ustaw, ale przede 

wszystkim o węższe znaczenie proporcjonalności, określane w kontekście kontroli 

konstytucyjności ustaw mianem „proporcjonalności sensu stricto”. Chodzi o wyważanie zasad, 

które ma na celu osiągniecie sytuacji, gdy każde z konstytucyjnych praw i wolności będzie 

skutecznie chronione we właściwym mu zakresie, pozwalającym jednocześnie na efektywną 

ochronę innych praw i wolności w danych warunkach prawnych i faktycznych. Chodzi zatem 

o osiągniecie sytuacji która afirmuje harmonijną ochronę wszystkich praw i wolności 

konstytucyjnych (…) ocena naruszenia art. 54 Konstytucji RP, już tylko ze względu na samą 

naturę unormowania konstytucyjnego, jako wyrażającego normę-zasadę, zakłada konieczność 

wyważenia proporcji między ochroną poszczególnych dóbr chronionych na poziomie 

konstytucyjnym przy uwzględnieniu istniejących warunków prawnych i faktycznych. Oznacza 

to zatem konieczność dokonywania ocen z uwzględnieniem zasady proporcjonalności w jej 

ścisłym znaczeniu, w szczególności wyważając między zakresem ochrony przysługującej 

wolności słowa oraz czci i dobremu imieniu, chronionym przez art. 47 Konstytucji RP.”362 

W tej sprawie Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że na poziomie abstrakcyjnym zarówno wolność 

słowa jak i ochrona dobrego imienia korzystają z równorzędnej ochrony. Dopiero odniesienie 

się do konkretnego stanu faktycznego pozwala na podjęcie oceny, której z zasad należy 

przyznać pierwszeństwo. 

W mojej ocenie kwestia „ważenia” dwóch wartości przedstawia się następująco. 

Zarówno wolność działalności gospodarczej, wolność słowa jak i zdrowie (w tym publiczne) 

są wartościami chronionymi przez Konstytucję. Jednocześnie, wolność działalności 

gospodarczej jak i wolność słowa mogą podlegać ograniczeniom ze względu na ochronę 

 
362 Wyrok Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2021 r., I NSNc 89/20, LEX nr 3174812. 
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zdrowia publicznego (które to pojęcie mieści się w zakresie „ważnego interesu publicznego”), 

natomiast ta zasada nie działa w odwrotną stronę, tzn. ochrona zdrowia publicznego nie może 

zostać ograniczona ze względu na powyższe dwie wartości. Jednakże ocena, której z wartości 

należy przyznać prymat (a więc ważenie dóbr) może odbyć się tylko na gruncie określonego 

stanu faktycznego. Kazuistyczne przedstawienie wskazówek pozwalających na ważenie tych 

dóbr in abstracto nie byłoby moim zdaniem uzasadnione.  

Należy zatem zacytować istotne wyroki Najwyższego Sądu Administracyjnego 

i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których orzeczono, że „[o]brót 

lekami musi być i jest reglamentowany przez państwo. Prowadzący taką działalność nie mogą 

korzystać z pełni wolności gospodarczej. Wzorzec dotyczący działalności gospodarczej 

określony w art. 20 Konstytucji wymaga w tym przypadku, co oczywiste, korekty przewidzianej 

w art. 22 Konstytucji. Ustawodawca, ograniczając dopuszczalność reklamy leków i zakazując 

reklamy aptek, ma na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego, kieruje się więc ważnym interesem 

publicznym w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP. W ramach prawidłowo funkcjonującego 

systemu ochrony zdrowia powinny bowiem funkcjonować mechanizmy, które pozwalają na 

zakup leków wtedy, kiedy są one rzeczywiście niezbędne, a nie wtedy, gdy pojawia się taka 

pokusa wywołana reklamą. Z tych powodów reklamy leków i aptek nie można uznać za 

działalność jednoznacznie nakierowaną na dobro pacjentów”.363  

Wyroki zapadły na gruncie stanu faktycznego dotyczącego reklamy aptek (który to wątek 

z uwagi na ramy pracy nie został ujęty), natomiast sądy w uzasadnieniu odwołały się również 

po części do reklamy leków. Interesujące jest uzasadnienie sądów dotyczące ochrony zdrowia 

jako ważnego interesu publicznego w kontekście reklamy. Z orzeczeń bowiem wynika, że 

zdrowie publiczne może ucierpieć, gdy pacjenci nie mają wystarczającego dostępu do leków, 

jak i również wtedy, gdy dostęp ten jest zbyt łatwy. W tym drugim przypadku może dochodzić 

bowiem do nadużywania leków, czemu sprzyjają sugestywne reklamy.  

W mojej ocenie jest to argument dla zwiększenia obostrzeń prowadzenia reklamy leków 

OTC, do których pacjenci mają co do zasady nieograniczony dostęp (mogą je zakupić 

w supermarkecie, drogerii i na stacji benzynowej, a także w aptece – gdzie jest szansa, że 

farmaceuta udzieli odpowiedniej porady czy też ostrzeżenia). Natomiast w przypadku leków 

 
363 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 września 2019 r., VI SA/Wa 929/19, LEX 

nr 3073445; tak też: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2019 r., II GSK 15/17, LEX nr 

2636553; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 2018 r., II GSK 1584/18, LEX nr 2593119; 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2016 r., II GSK 2706/14, LEX nr 2142255. 
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wydawanych na receptę ponownie należy podkreślić, że to lekarz decyduje o ich przepisaniu, 

zatem wydaje się, że powyższy argument nie znajdzie zastosowania.  

5 Zakaz reklamy produktów szczególnych  

Na rynku dostępne są produkty szczególne, jak np. wyroby tytoniowe czy napoje 

alkoholowe. 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).”364 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”.365 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”.366  

Z pewnością zakazy reklamowe w przypadku towarów sensytywnych mają na celu 

ochronę konsumentów, bowiem art. 76 Konstytucji wymaga od władz publicznych 

zapewnienia ochrony konsumentów przed działaniami między innymi zagrażającymi ich 

zdrowiu.367  

Moim zdaniem jednak zrównywanie produktów leczniczych z produktami takimi jak 

wyroby tytoniowe czy alkohol nie jest zasadne, ponieważ produkty te pełnią zupełnie inne role 

– produkty lecznicze mają za zadanie przywrócić zdrowie, a nierzadko uratować życie. 

Natomiast papierosy i alkohol nie mają pozytywnego wpływu na zdrowie. 

5.1 Zakaz reklamy wyrobów tytoniowych 

Nikotynizm, a więc długotrwałe i regularne przyjmowanie nikotyny jest formą 

uzależnienia i polega na przyjmowaniu psychoaktywnej substancji pochodzącej z liści 

 
364 M. Mądry, Prawne aspekty… op.cit., s.239. 
365 E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s.184.  
366 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.63. 
367 Pojęcie konsumenta jest rozumiane w sposób szerszy niż na gruncie art. 22(1) k.c., ponieważ obejmuje również 

osoby prawne – co nie jest jednak przedmiotowo istotne dla niniejszej pracy. Por. Wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 2 grudnia 2008 r., K 37/07, OTK-A 2008, nr 10, poz. 172. 

75:3431386250



 76 

tytoniu.368 Wprowadzenie tej substancji do organizmu następuje nie tylko podczas czynnego 

palenia, ale także biernego wdychania dymu papierosowego.369 Produkty zawierające nikotynę 

to jedyne legalne dostępne na rynku produkty, które używane zgodnie ze wskazówkami 

producenta prowadzą do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.370 

Zakaz reklamy wyrobów tytoniowych został wprowadzony w art. 8 ustawy z dnia 9 

listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych371 (dalej jako: „ustawa tytoniowa”). Zgodnie z przywołaną ustawą wyrobem 

tytoniowym jest wyrób przeznaczony do spożycia przez konsumentów, składający się, nawet 

częściowo, z tytoniu, w tym zmodyfikowanego genetycznie. Ustawodawca wprowadził 

również definicję rekwizytów tytoniowych, którymi są przyrządy przeznaczone do używania 

tytoniu lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem zapalniczek i zapałek, takie jak 

papierośnice, cygarniczki, bibułki papierosowe, urządzenia do zwijania papierosów, fajki oraz 

przybory do ich czyszczenia i nabijania, popielniczki, obcinacze do cygar, oraz artykuły 

i przyrządy przeznaczone do używania papierosów elektronicznych lub pojemników 

zapasowych.  

Zgodnie z art. 8 ustawy tytoniowej zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, 

papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji 

wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów 

tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby, lub symboli 

związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub 

pojemników zapasowych, w szczególności: 1) w telewizji, radiu, kinach, podmiotach 

leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie dziecięcej 

i młodzieżowej, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach 

publicznych; 2) w prasie innej niż wymieniona w pkt 1; 3) na plakatach, w tym plakatach 

wielkoformatowych; 4) w środkach usług informatycznych. Zabronione jest także 

sponsorowanie przez firmę tytoniową, w tym producenta lub importera wyrobów tytoniowych 

oraz producenta lub importera powiązanych wyrobów, działalności sportowej, kulturalnej, 

oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej. Zabrania się eksponowania w punkcie 

detalicznym przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów 

imitujących opakowania papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych. 

 
368 P. Gacka, Szczególne świadczenia zdrowotne (w:) L. Bosek, A. Wnukiewicz- Kozłowska (red)., System Prawa 

Medycznego, Tom 2, Warszawa 2018 r., s.576. 
369 Ibidem, s.577. 
370 Ibidem, s.577. 
371 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276. 
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Ustawodawca wymaga przy tym, aby etykiety opakowania jednostkowego i opakowania 

zbiorczego oraz wyrób tytoniowy były pozbawione jakichkolwiek elementów lub cech, które: 

1) promują wyrób tytoniowy lub zachęcają do jego spożycia, stwarzając błędne wrażenie co 

do cech tego wyrobu, jego skutków dla zdrowia, związanych z nim zagrożeń i wydzielanych 

przez niego substancji; etykiety nie mogą zawierać żadnych informacji o zawartości nikotyny, 

substancji smolistych lub tlenku węgla w wyrobie tytoniowym; 2) sugerują, że dany wyrób 

tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne, że jego celem jest ograniczenie skutków niektórych 

szkodliwych składników dymu papierosowego lub że jest ożywczy, dodaje energii, ma 

lecznicze, odmładzające, naturalne, organiczne właściwości lub że przynosi inne korzyści 

związane ze zdrowiem lub stylem życia; 3) odnoszą się do smaku, zapachu, środków 

aromatyzujących lub innych dodatków albo ich braku; 4) sprawiają, że wyrób tytoniowy 

przypomina produkt leczniczy, wyrób medyczny, żywność, środek spożywczy lub produkt 

kosmetyczny; 5) sugerują, że dany wyrób tytoniowy ma zwiększoną biodegradowalność lub 

inne cechy korzystne pod względem ochrony środowiska.  

Ustawa posiada również własną definicję reklamy, którą jest rozpowszechnianie 

komunikatów, wizerunków marek wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, 

pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi związanych oraz 

rozpowszechnianie nazw lub symboli graficznych podmiotów produkujących wyroby 

tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, 

nieróżniących się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych, papierosów 

elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi 

związanych – służących popularyzowaniu marek wyrobów tytoniowych, papierosów 

elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych, z wyłączeniem 

informacji używanych do celów handlowych w relacjach pomiędzy podmiotami zajmującymi 

się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, 

pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi. W literaturze krytykuje się użycie 

w definicji pojęcia „marki”, nieznanego językowi prawniczemu, w kontekście „oznaczenia 

odróżniającego” np. znaków towarowych.372 W 2010 roku miała miejsce nowelizacja ustawy, 

która wyeliminowała z definicji reklamy warunek publicznego jej rozpowszechniania.373 

W obecnym brzmieniu, dla zakwalifikowania danego przekazu jako reklamy konieczne jest 

rozpowszechnianie informacji lub oznaczeń wyrobów tytoniowych (przesłanka pierwsza) oraz 

 
372 D. E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.213.  
373 Ibidem, s.213.  
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podejmowanie tych czynności w celu popularyzacji samych wyrobów jak i ich oznaczeń 

(przesłanka druga).374 

Omawiany przepis art. 8 ustawy tytoniowej w dacie uchwalenia ustawy miał inne 

brzmienie i dużo węższy zakres (zabrania się reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, 

rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz 

symboli związanych z używaniem tytoniu w telewizji, radiu i kinach, prasie dziecięcej 

i młodzieżowej, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach kulturalno-oświatowych, szkołach 

wyższych i obiektach sportowo-rekreacyjnych). Obecne brzmienie uzyskał na mocy ustawy 

nowelizującej z 2016 r.375 Z uzasadnienia do ustawy nowelizującej wynika, że jej celem jest 

wdrożenie dyrektywy 2014/40/UE376 oraz ochrona zdrowia. Ponieważ wyroby tytoniowe to 

produkty o charakterze szczególnym, mające szkodliwy wpływ na zdrowie, to priorytet należy 

nadać ochronie zdrowia, a nie zasadzie wolności gospodarczej.377 Ustawodawca dąży przy tym 

głównie do ograniczenia palenia tytoniu wśród młodych ludzi.378 Nowelizacja wprowadziła 

również nowe zasady etykietowania opakowań papierosów, zgodnie z którymi konieczne jest 

zamieszczanie dużych ostrzeżeń obrazkowych na obu głównych płaszczyznach opakowania, 

w tym obowiązkowe zamieszczania informacji zachęcających do zaprzestania palenia.379 

W obecnym brzmieniu przepisu katalog zakazanych form reklamy jest otwarty, 

w związku z czym zakazana będzie również loteria papierosów niewyrażona expressis verbis 

w przepisie.380 Nie wymieniono przy tym adresatów reklamy, jak uczyniono to na gruncie 

dyrektywy 2003/33/WE381 (zgodnie z którą reklama papierosów jest dozwolona, gdy 

kierowana jest do przedsiębiorców branży tytoniowej). W motywach do tej dyrektywy 

wskazano, że zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich zmierza do ochrony zdrowia 

publicznego poprzez uregulowanie promocji tytoniu jako produktu uzależniającego 

 
374 Ibidem, s.214-215. 
375 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych Dz.U. 2016 poz. 1331. 
376 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, 

prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 

2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, s.1, z późn. zm.). 
377 Uzasadnienie do ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Dz.U. 2016 poz. 1331, druk 432, 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=432 (data dostępu: 23.07.2021 r.). 
378 Ibidem. 
379 Ibidem. 
380 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 kwietnia 2001 r., II SA 1016/00, Pr. Gosp. 2001, 

nr 7-8, poz. 85. 
381 Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do reklamy 

i sponsorowania wyrobów tytoniowych, Dz.U.UE.L.2003.152.16 z dnia 2003.06.20. 
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i powodującego rocznie ponad pół miliona zgonów na terenie Wspólnoty; w ten sposób 

eliminujące wczesne rozpoczynanie palenia wśród młodzieży na skutek reklamy i prowadzące 

do nałogu. Dyrektywa ta została uchwalona w miejsce poprzedniej dyrektywy 98/43/WE,382 

która została uznana za nieważną. Republika Federalna Niemiec (popierana przez Republikę 

Francuską, Republikę Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

oraz Komisję Wspólnot Europejskich) wniosła do Trybunału Sprawiedliwości stosowną 

skargę. Trybunał uznał, że dyrektywa ta nie zapewnia swobody przepływu towarów, które na 

jej podstawie można reklamować, a w konsekwencji jest nieważna.383 

Rzeczpospolita Polska jest również stroną Ramowej Konwencji Światowej Organizacji 

Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.,384 

której celem jest ochrona dzisiejszych i przyszłych pokoleń przed zgubnymi zdrowotnymi, 

społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi następstwami konsumpcji wyrobów 

tytoniowych. Działania WHO polegają głównie na rozpowszechnianiu wiedzy o szkodliwości 

używania tytoniu, tworzeniu narodowych planów walki z uzależnieniem od tytoniu, ochronie 

ludności przed skutkami biernego palenia, cenowym i pozacenowym ograniczaniu popytu na 

wyroby tytoniowe, etc.385 

Naczelny Sąd Administracyjny odwołując się do ratio legis zakazu reklamy wyrobów 

tytoniowych w polskiej ustawie wskazał, że „w interesie publicznym jest (…) realizowanie 

konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia zarówno palaczy tytoniu i papierosów, jak i osób, 

które muszą dym tytoniowy wdychać.”386 Nadto celem Unii Europejskiej jest ochrona zdrowia 

przy jednoczesnej potrzebie ograniczenia środków finansowych przeznaczanych przez 

państwa członkowskie na leczenie chorób będących następstwami nałogu tytoniowego.387  

 
382 Dyrektywa 98/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do reklamy oraz 

sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 213, s.9). 
383 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 października 2000 r., C-376/98, Republika Federalna 

Niemiec V. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, LEX nr 83005, pkt. 101.  
384 Dz.U. 2007 nr 74 poz. 487. 
385 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.202. 
386 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 kwietnia 2001 r., II SA 1016/00, Pr. Gosp. 2001, 

nr 7-8, poz. 85. 
387 M. Królikowska-Olczak, Ochrona zdrowia publicznego w systemie prawnym Unii Europejskiej, (w:) 

M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.) Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej 

2013, paragraf 4, dostęp www.legalis.com.  
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5.2 Zakaz reklamy napojów alkoholowych  

Reklama napojów alkoholowych została uregulowana w ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi388 (dalej jako: „ustawa alkoholowa”). Napojem 

alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy 

pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. 

Zgodnie z art. 131 ustawy alkoholowej zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji 

napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa. Reklama piwa także podlega ograniczeniom – nie 

może być kierowana do małoletnich ani ich przedstawiać; nie może łączyć spożywania 

alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami; nie może zawierać 

stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, 

uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych; nie może zachęcać do 

nadmiernego spożycia alkoholu ani przedstawiać abstynencji lub umiarkowanego spożycia 

alkoholu w negatywny sposób. Zakazane jest również w reklamie i promocji piwa podkreślanie 

wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie 

na jakość napoju alkoholowego lub wywoływanie skojarzeń z: atrakcyjnością seksualną; 

relaksem lub wypoczynkiem; nauką lub pracą; sukcesem zawodowym lub życiowym. Reklama 

podlega ograniczeniom co do miejsca i godzin jej prowadzenia (nie może być prowadzona 

w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 20:00, z wyjątkiem reklamy 

prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie 

trwania tej imprezy; na kasetach wideo i innych nośnikach; w prasie młodzieżowej i dziecięcej; 

na okładkach dzienników i czasopism; na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych 

i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni 

reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia 

alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim). Zabronione jest również prowadzenie 

takiej reklamy przy udziale małoletnich. 

Zakaz obejmuje również informowanie o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów 

muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, 

których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie 

wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy 

 
388 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.). 
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informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego 

znaku towarowego. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji 

pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub 

dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, 

a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z 

wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej. 

Ustawa wymaga przy tym informowania o szkodliwych skutkach spożywania alkoholu 

podczas reklamy piwa, a szczegółowe informacje w tym przedmiocie zawiera Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu 

umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu 

lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.389 Nie jest natomiast wymagana „antyreklama” 

w zakresie opakowań, tj. butelek alkoholu, choć niektórzy producenci decydują się na 

zamieszczenie ostrzeżeń dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży czy zagrożeń 

związanych z prowadzeniem samochodu po spożyciu alkoholu.390 

W pierwotnym brzmieniu ustawy zakazane było reklamowanie jakiegokolwiek alkoholu, 

z tym że przepis ten przewidywał jedynie reklamę nie wspominając o innych formach 

działalności marketingowej. W efekcie producenci prześcigali się w coraz bardziej 

kreatywnych sposobach zwiększania popularności swoich produktów.391 Najbardziej znanym 

przykładem jest reklama Bols Sport & Travel z lat 1998-1999, w której reklamowano „Łódkę 

Bols” (łódka została tutaj wybrana nieprzypadkowo, a z uwagi na zbliżone brzmienie do słowa 

wódka), noszącą znak towarowy znanej wódki.392 

W obecnym brzmieniu ustawa dla przyjęcia, że dany komunikat jest reklamą, wymaga 

spełnienia trzech przesłanek: 1) przekaz musi zawierać oznaczenie napoju alkoholowego, 

pozwalającego na jego odróżnianie, 2) mieć charakter publiczny,393 3) a jego celem ma być 

popularyzowanie znaków towarowych napojów alkoholowych.394 Mając na uwadze definicję 

reklamy, będzie nią również rozpowszechnianie nazw i symboli graficznych producentów 

wyrobów alkoholowych, jeśli nie różnią się one od nazw i symboli samych napojów 

 
389 Dz.U.2003.199.1950 z dnia 2003.11.24. 
390 M. Koszowski, Komentarz do art. 13(1), (w:) I. Niżnik-Dobosz, M. Koszowski, Ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, Warszawa 2020, s.217.  
391 M. Koszowski, Komentarz do art. 13(1)…op.cit., s.188. 
392 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.247; E. Nowińska, M. du Vall, Nie bujaj łódko Bols, „Rzeczpospolita” 

2001, nr 138. 
393 szerzej por. M. Ożóg, Reklama, promocja, informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych, Warszawa 

2011, s.71 i nast. 
394 M. Koszowski, Komentarz do art. 13(1)…op.cit., s.191. 

81:6128989772



 82 

alkoholowych.395 Ustawa wyłącza z zakresu reklamy przekazy stosowane w obrocie 

profesjonalnym.  

Uregulowanie reklamy napojów alkoholowych jest podyktowane ochroną zdrowia 

publicznego.396 Na stronie Ministerstwa Zdrowia czytamy, że „statystyki pokazują, że Polacy 

piją coraz więcej alkoholu. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol wpływa na ponad 

200 rodzajów chorób i znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla 

zdrowia”.397 Alkohol nie tylko może spowodować chorobę alkoholową (alkoholizm), ale także 

jego spożycie może prowadzić do przemocy w rodzinie, przestępczości czy ubóstwa.398 

Różnica pomiędzy wyrobami tytoniowymi a napojami alkoholowymi polega na tym, że te 

pierwsze zawsze są szkodliwe dla zdrowia, podczas gdy alkohol spożywany w małych 

ilościach i z małą częstotliwością nie prowadzi do zagrożenia zdrowia czy życia.399 Niemniej 

jednak z raportu WHO odnoszącego się do globalnego planu działania dotyczącego alkoholu 

na lata 2022-2030 wynika, że w następstwie nadużycia alkoholu w 2016 roku zmarło ponad 3 

miliony osób na świecie, a śmiertelność w wyniku tego nadużycia była wyższa niż śmiertelność 

osób chorych na cukrzycę czy AIDS/HIV.400 Co więcej, z najnowszych badań WHO wynika, 

że około 283 milionów osób na świecie, w wieku 15 lat i starszych, cierpi na zaburzenia 

związane z używaniem alkoholu.401 Oprócz powyższych zagrożeń związanych z nadmiernym 

spożyciem alkoholu, należy zwrócić uwagę, że jest on szczególnie niebezpieczny dla rozwoju 

płodu, gdy jest spożywany w czasie ciąży.402 WHO podało również, że w 2020 roku ponad 

740 000 przypadków nowotworów było związanych ze spożywaniem alkoholu.403  

Statystyki pokazują dodatkowo, że Polacy płacą 31 miliardów złotych rocznie za skutki 

nadmiernego spożycia alkoholu, podczas gdy wpływy z akcyzy wynoszą ok 12 miliardów 

złotych. Koszty wynikające z nadmiernego spożycia alkoholu w Polsce wynoszą rocznie 

między innymi: 49 milionów złotych na pogotowie ratunkowe; 1,15 miliona złotych na 

gaszenie pożarów wywołanych w stanie upojenia; 49 milionów złotych na pomoc społeczną 

 
395 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.251. 
396 Ibidem, s.232. 
397 https://www.gov.pl/web/zdrowie/alkohol, (data dostępu: 31.07.2021 r.). 
398 D.E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.232. 
399 Ibidem, s.233. 
400 https://www.who.int/publications/m/item/global-action-plan-on-alcohol-1st-draft, (data dostępu: 

31.07.2021 r.). 
401 https://www.who.int/publications/m/item/global-action-plan-on-alcohol-1st-draft, (data dostępu: 

31.07.2021 r.). 
402 B. Bernfeld, J. Mazurkiewicz, „Za młody, by pić”, Naruszenie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące 

alkohol kobiety ciężarne, Wrocław 2016, s.17-19. 
403 https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2021/7/new-data-

reveal-alcohol-drinking-patterns-that-most-likely-led-to-cancer-in-2020, (data dostępu: 31.07.2021 r.). 
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bezdomnym; 57 milionów złotych na izby wytrzeźwień; 132 miliony złotych na pomoc 

społeczną rodzinom dotkniętym przemocą w wyniku alkoholizmu; 541 milionów złotych na 

hospitalizację; 976 milionów złotych za utracone podatki związane z krótszą pracą; 662 

miliony złotych na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 351 milionów złotych na 

pracę sądów, policji i prokuratury.404 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „ograniczenia reklamy alkoholu (znane zresztą 

ustawodawstwom wielu krajów, w tym krajów UE) są dyktowane troską o ochronę zdrowia 

publicznego. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i ograniczenie popytu na alkohol (a w każdym 

razie nie sprzyjanie rozwojowi tego popytu) leżą u podstaw ograniczeń reklamy i promocji 

alkoholu (a w innych krajach także sponsoringu tego towaru). (…) Dla Trybunału 

Konstytucyjnego nie ulega wątpliwości, że motywy leżące u podstaw wprowadzenia 

kwestionowanych zakazów i ograniczeń (ochrona zdrowia publicznego) w pełni mieszczą się 

w pojęciu "ważnego interesu publicznego", o którym mowa w art. 22 Konstytucji. Tym samym 

podstawowa przesłanka dopuszczalności wprowadzenia ograniczenia jest spełniona 

(doniosłość kryterium ograniczenia).”405 

Podobne stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 1991 r., wydanym na 

gruncie sprawy dotyczącej zakazu reklamy alkoholu zawierającego powyżej 23% alkoholu 

w Hiszpanii.406 TSUE stwierdził, że reklama stanowi zachętę do konsumpcji, a istnienie 

przepisów ograniczających reklamę napojów alkoholowych w celu zwalczania alkoholizmu 

jest wyrazem troski o zdrowie publiczne.  

5.3 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe a produkty lecznicze  

Na wstępie należy wskazać, że zakazy reklamowe dla wskazanych powyżej produktów 

sensytywnych przewiduje również art. 16b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji. 

Reklamowanie wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych (za wyjątkiem piwa) jest 

również niedozwolone na gruncie ZNKU, bowiem czynem nieuczciwej konkurencji jest 

reklama sprzeczna z przepisami prawa (art. 16 ust. 1 pkt 1 ZNKU).  

W mojej ocenie powyższe produkty nie powinny być zaliczane do tej samej kategorii 

tzn. produktów sensytywnych, których zakaz reklamowania jest podyktowany koniecznością 

 
404 https://www.rp.pl/przemysl-spozywczy/art930061-podatnicy-placa-niemal-31-mld-zl-za-nadmierne-picie-

polakow (data dostępu: 16.10.2022 r.).  
405 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, nr 1, poz. 4. 
406 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lipca 1991, C-1/90 oraz C-176/90, Aragonesa de 

Publicidad Exterior SA i Publivía SAE przeciwko Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat 

de Cataluña, ECLI: ECLI:EU:C:1991:327, pkt 26. 
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ochrony zdrowia. Z pewnością wszystkie te produkty mają charakter „szczególny”, natomiast 

wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe znajdują się na przeciwległym spektrum w stosunku do 

leków. Spożywanie tych pierwszych nigdy nie jest uzasadnione koniecznością, nie są to 

substancje wpływające pozytywnie na zdrowie, w przeciwieństwie do produktów leczniczych.  

Zarówno napoje alkoholowe jak i wyroby tytoniowe mogą prowadzić do uzależnienia, 

powodować nowotwory, a nikotyna jest dodatkowo szkodliwa nie tylko palaczy, ale także dla 

wszystkich osób postronnych wdychających dym tytoniowy.407 Przy wielu jednostkach 

chorobowych alkohol i tytoń mogą być tzw. czynnikami predysponującymi, a zatem zwiększać 

ryzyko zachorowania w porównaniu do osób nieprzyjmujących tego typu substancji.  

O szkodliwości powyższych produktów świadczą także wszelkie działania podejmowane 

przez organy unijne oraz państwowe mające na celu ograniczenie spożywania alkoholu i 

tytoniu. Przykładem takich działań na szczeblu ustawowym jest zakaz wprowadzania do obrotu 

wyrobów tytoniowych zawierających aromat charakterystyczny, czyli zapach lub smak inny 

niż tytoń np. mentolu, wanilii czy owoców (art. 7c ust. 1 punkt 1 ustawy tytoniowej) oraz na 

szczeblu samorządowym np. możliwość uchwalenia przez radę gminy ograniczeń w godzinach 

nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (art. 12 ust. 4 ustawy alkoholowej). 

Leki natomiast to produkty, po które sięgamy w przypadku stanów chorobowych. Ich 

głównym zadaniem jest polepszenie zdrowia pacjenta, a nierzadko uratowanie jego życia. Nie 

oznacza to, że każdy produkt leczniczy jest bezpieczny i nie prowadzi do uzależnień. Natomiast 

w przypadku leków wydawanych na receptę lekarz (felczer, pielęgniarka czy farmaceuta) ma 

obowiązek przepisania właściwego leku dla pacjenta oraz poinformowania go o sposobie jego 

zażywania. To właśnie leki OTC (dostępne bez recepty) mogą stanowić dużo większe 

zagrożenie dla samoleczącego się pacjenta, który może nie posiadać wiedzy o sposobie 

dawkowania, przechowywania i łączenia z innymi substancjami danego preparatu. Dodatkowo 

pacjent może nabyć dany preparat w nieograniczonej ilości. Jednakże ustawodawca zezwala 

na prowadzenie reklamy leków OTC, nie dostrzegając przy tym żadnego zagrożenia dla 

zdrowia publicznego.  

 
407 Szerzej por. punkt 5.1. oraz 5.2. 
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6 Reklamowanie leków w ustawodawstwie amerykańskim  

6.1 Wstęp  

W niniejszym rozdziale zostaną opisane zasady prowadzenia reklamy leków 

wydawanych na receptę w Stanach Zjednoczonych (ang. direct-to-consumer-advertising, dalej 

jako: „DTCA”). Z uwagi na to, że każdy z 50 stanów ma swoje stanowe prawodawstwo, 

przedmiotowa publikacja została ograniczona do ogólnych zasad DTCA w prawie federalnym, 

z którym zresztą prawo stanowe musi być w zgodzie.408 Zostaną zatem omówione akty prawa 

oraz orzecznictwo na poziomie federalnym, z przywołaniem orzeczeń stanowych, gdzie 

wymaga tego kontekst wypowiedzi. W związku z powyższym zasadne jest w pierwszej 

kolejności wzmiankowanie o zasadach prawodawstwa w USA, w tym o źródłach prawa 

federalnego oraz sądownictwie, w zakresie w jakim konieczne jest wyjaśnienie relacji sądów 

stanowych oraz federalnych.  

6.2 Prawodawstwo USA  

Katalog źródeł prawa amerykańskiego składa się ze źródeł konstytucyjnych, 

ustawowych, administracyjnych i sądowych.409 Na poziomie federalnym źródłami prawa są 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (ang. The United States Constitution), a na poziomie 

ustawowym między innymi Kodeks Stanów Zjednoczonych (ang. United States Code, dalej 

jako: „USC”).410 Stanowi on konsolidację i kodyfikację ogólnych, obecnie obowiązujących 

przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych.411 Jest to prawo stanowione przez Kongres. USC 

składa się z 54 działów (tytułów, ang. titles), a Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (June 

25, 1938, ch. 675, §1, 52 Stat. 1040) regulujący kwestię etykietowania oraz reklamy leków, 

suplementów oraz wyrobów medycznych został inkorporowany w dziale 21 USC.412 Podstawą 

prawa federalnego jest również Kodeks przepisów federalnych (ang. The Code of Federal 

Regulations, dalej jako: „CFR”). Zawiera on przepisy wydane przez agencje wykonawcze, 

a kierowane do organów administracji rządowej, których zadaniem jest stosowanie prawa 

 
408 R. Tokarczyk, System prawa amerykańskiego: charakterystyka ogólna, „Palestra” 40/5-6, 1996, s.114. 
409 W. Kosior, Federal Law v. State Law w Stanach Zjednoczonych – uwagi interpretacyjne, „Roczniki 

administracji i prawa”, rok XIV, nr 1, 2014, s.75.  
410 https://uscode.house.gov/download/download.shtml (data dostępu: 13.02.2022 r.). 
411 http://uscode.house.gov/browse.xhtml, (data dostępu: 13.02.2022 r.).  
412 https://www.fda.gov/regulatory-information/laws-enforced-fda/federal-food-drug-and-cosmetic-act-fdc-act 

(data dostępu: 13.02.2022 r.).  
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ustanowionego w USC.413 W praktyce więc często CFR zawiera powielenie postanowień 

z USC. CFR, podobnie jak USC zostało podzielone na 50 działów.  

Na poziomie stanowym źródłami prawa są konstytucja stanowa, ustawy stanowe, 

przepisy stanowione przez administrację stanową oraz prawo sądowe wynikające z orzeczeń 

sądów stanowych.414 

W USA funkcjonuje klauzula supremacyjna (ang. Supremacy Clause) wyrażona 

w Konstytucji, zgodnie z którą Konstytucja jest najwyższym prawem w kraju.415 

Z hierarchiczności norm prawnych wynika istotna konsekwencja. Mianowicie normy prawne 

ustanowione niżej w hierarchii sprzeczne z prawami usytuowanymi wyżej (np. prawo stanowe 

sprzeczne z prawem federalnym) nie mogą być stosowane przez sądy.416 Oznacza to, że jeśli 

prawo stanowe czegoś dozwala, a federalne zabrania, zastosowanie znajdzie to drugie (reguła 

tzw. federal preemption). Natomiast sytuacja odwrotna jest możliwa, tzn. prawo stanowe może 

zabraniać czegoś, co jest dozwolone w prawie federalnym z wyłączeniem praw 

przewidzianych w pierwszych dziesięciu poprawkach, czyli praw wynikających z Bill of 

Rights.417 

Prawodawstwo USA jest zaliczane do systemu common law, które oparte jest na 

precedensach sądowych.418 System civil law tym różni się od common law, że w przypadku 

tego ostatniego rola sędziego jest bardziej dynamiczna, bowiem poszukuje on rozwiązań dla 

danego problemu we wcześniejszych orzeczeniach sądowych, a jeśli takiego rozwiązania nie 

znajdzie, wówczas sam tworzy regułę prawną.419 Interesujące jest, jak się wskazuje 

w literaturze przedmiotu, że uzasadnieniem dla wprowadzenia takiego systemu jest po 

pierwsze pewność prawa (przyszłe decyzje powinny być takie same jak te, które już zapadły, 

pod warunkiem że stan faktyczny jest podobny)420 oraz szacunek do pracy sędziów (nie muszą 

bowiem rozważać kilkukrotnie spraw o podobnym stanie faktycznym, przez co mogą skupić 

się na nowych precedensach).421 Podstawową zasadą związaną z precedensami jest zasada 

stare decisis oznaczająca właśnie związanie sposobem, w jaki zostały wcześniej rozstrzygnięte 

 
413 https://www.govinfo.gov/help/cfr (data dostępu: 19.02.2022 r.). 
414 W. Kosior, Federal Law…op.cit., s.76. 
415 Podobnie jak w Polsce, por. art. 8 ust. 1 Konstytucji RP. 
416 R. Tokarczyk, System prawa…op.cit., s.114. 
417 W. Kosior, Federal Law…op.cit., s.79.  
418 I. Kraśnicka, A. Ludwikowska, Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 2012, s.60. 
419 Ibidem, s.61. 
420 M. Koszowski, Anglosaska doktryna precedensu, Porównanie z kontynentalną praktyką orzeczniczą, 

Warszawa 2019, s.24.  
421 Ibidem, s.26. 
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podobne sprawy.422 Związanie to dotyczy sądów niższej instancji względem wyroków wyższej 

instancji, oraz sądów wyższej instancji względem wyroków wydanych przez sądy 

równorzędne.423 Wyroki sądowe w doktrynie precedensowej składają się z ratio decidendi 

(część wiążąca) oraz orbiter dictum (część niewiążąca, często są to rozważania sądu dotyczące 

kwestii prawnych nieistotnych dla samego rozstrzygnięcia).424 System common law nie polega 

przy tym na tworzeniu prawa przez sąd, ale na decydowaniu o stosowaniu prawa 

ustanowionego przez władzę ustawodawczą.425  

Jednak w USA zasada common law doznaje pewnych ograniczeń. Mianowicie orzeczenia 

co prawda są źródłem prawa, ale sądy nie mogą wydawać wyroków sprzecznych z prawem 

stanowionym, bowiem ma ono pierwszeństwo stosowania.426 Wynika to z istotnego wyroku 

Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1938 r. w sprawie Erie Railroad Co. v. 

Tompkins.427 

Na koniec, z uwagi na odniesienia do orzecznictwa stanowego, należy pokrótce 

przedstawić system sądownictwa USA. Zgodnie z sekcją I artykułu III Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych władzę sądowniczą sprawuje jeden Sąd Najwyższy oraz sądy niższe powołane 

przez Kongres.428 Konstytucja reguluje również jurysdykcję sądów federalnych, do której 

należą między innymi sprawy, gdzie stroną są Stany Zjednoczone, dwa różne stany lub 

określony stan USA i obywatel. Sądownictwo federalne składa się z trzech szczebli: Sąd 

Najwyższy Stanów Zjednoczonych, 12 sądów apelacyjnych oraz 94 sądy dystryktowe, czyli 

sądy I instancji (ang. District Courts).429 Sądownictwo stanowe również jest trzystopniowe 

i składa się z: sądów najwyższych stanowych (każdy ze stanów posiada jeden sąd najwyższy 

stanowy) powołane do ostatecznego interpretowania prawa stanowego, sądy apelacyjne (jako 

sądy II instancji) oraz sądy stanowe I instancji (ang. trial courts).430 

Porównując oba systemy prawne – polski i amerykański – należy zauważyć, że w obu 

prawodawstwach regulacje związane z reklamą leków (czy to OTC czy wydawanych na 

receptę) należą do kategorii prawa publicznego. Przy czym w polskim systemie oprócz 

regulacji publicznoprawnych (produktowe ograniczenia, zakazy praktyk ograniczających 

 
422 Ibidem, s.35. 
423 Ibidem, s.35-36. 
424 Ibidem, s.98. 
425 I. Kraśnicka, A. Ludwikowska, Wprowadzenie…op.cit., s.67.  
426 M. Koszowski, Anglosaska doktryna…op.cit., s.241. 
427 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 25 kwietnia 1938 r., Erie Railroad Co. v. Tompkins, 

304 U.S. 64 (1938), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/304/64/ (data dostępu: 5.03.2022 r.). 
428 https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm, (data dostępu: 5.03.2022 r.). 
429 W. Kosior, Federal Law…op.cit., s.77.  
430 Ibidem, s.202.  
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konkurencję, przepisy dotyczące usług nadawczych i telekomunikacyjnych) funkcjonują 

również regulacje prywatnoprawne jak np. reguły uczciwej konkurencji przyjmowane 

w kodeksach branżowych czy też odpowiedzialności wobec konsumenta za zapewnienia 

reklamowe.431 W systemach anglosaskich ten podział ma znikome znaczenie, a to dlatego, że 

nie wykształciły się tam sądy powszechne i administracyjne na wzór sądownictwa 

europejskiego.432 W polskim systemie, o ile istnieje pewnego rodzaju dychotomiczny podział, 

to często linia podziału pomiędzy tymi dwoma sferami się zaciera.433 

Idąc dalej należy zauważyć, że Polska jest państwem unitarnym, a USA – federalnym.434 

Wynikają z tego liczne implikacje w zakresie różnic w prawodawstwie. W USA funkcjonują 

dwa systemy prawne, tj. federalny (ang. federal law), obowiązujący każdego na terytorium 

całych Stanów Zjednoczonych oraz stanowy (ang. state law), obowiązujący w ramach danego 

stanu.435 W ramach tego dualizmu prawniczego Konstytucja USA w Artykule I sekcji 8 

zawiera wyliczenie dziedzin, które są regulowane na poziomie federalnym. I tak Kongres ma 

prawo: 

1. wprowadzać i pobierać podatki, cła, daniny i opłaty w celu spłacenia długów oraz 

zapewnienia wspólnej obrony i ogólnego dobrobytu Stanów Zjednoczonych, przy czym 

wszystkie cła, daniny i opłaty powinny być jednakowe na całym obszarze Stanów 

Zjednoczonych; 

2. zaciągać pożyczki na rachunek Stanów Zjednoczonych; 

3. regulować obrót z zagranicą, między poszczególnymi stanami i plemionami Indian; 

4. ustalać dla całego obszaru Stanów Zjednoczonych jednolite zasady nabywania 

obywatelstwa oraz jednolite prawo upadłościowe; 

5. bić monety, określać ich wartość oraz wartość walut zagranicznych, ustalać jednostki 

miar i wag; 

6. wprowadzać kary za podrabianie państwowych papierów wartościowych oraz monet, 

będących w obiegu w Stanach Zjednoczonych; 

7. ustanawiać urzędy i drogi pocztowe; 

8. popierać rozwój nauki i użytecznych umiejętności przez zapewnienie na określony czas 

autorom i wynalazcom wyłącznych praw do ich dzieł czy wynalazków; 

9. tworzyć sądy niższe w stosunku do Sądu Najwyższego; 

 
431 E. Traple, Wprowadzenie (w:) E. Traple i in., Prawo reklamy i promocji, Wyd. 1, Warszawa 2007, s.31. 
432 R. Szczepanik, Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne, „Państwo i Prawo” 5/2013, s.41. 
433 Ibidem, s.42. 
434 szerzej por. T. Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Kraków 2009, s.48 i n. 
435 R. Tokarczyk, System prawa…op.cit., s.113.  
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10. określać odpowiedzialność i karać za piractwo i ciężkie przestępstwa popełnione na 

pełnym morzu oraz za naruszenie prawa narodów; 

11. wypowiadać wojnę, wystawiać listy kaperskie i wydawać przepisy dotyczące prawa do 

łupu na lądzie i wodach; 

12. wystawiać i utrzymywać armię, przy czym kredyty na ten cel mogą być przyznawane 

najwyżej na dwa lata; 

13. tworzyć i utrzymywać marynarkę wojenną; 

14. wydawać przepisy o kierowaniu lądowymi i morskimi siłami zbrojnymi oraz służbie 

wojskowej; 

15. stosować środki dla powoływania milicji celem zapewnienia wykonania ustaw Unii, 

tłumienia powstań i odpierania najazdów; 

16. stosować środki dla zorganizowania uzbrojenia i przeszkolenia milicji oraz dla 

kierowania tymi oddziałami milicyjnymi, które mogą być użyte w służbie Stanów 

Zjednoczonych, przy czym we właściwości poszczególnych stanów pozostaje 

mianowanie oficerów milicji oraz nadzór nad przeprowadzaniem szkolenia milicji na 

zasadach ustalonych przez Kongres; 

17. sprawować na zasadach wyłączności i bez żadnych ograniczeń władzę ustawodawczą 

w okręgu (nie przekraczającym dziesięciu mil kwadratowych), który może z mocy 

przekazania go przez poszczególne stany i przyjęcia przez Kongres stać się siedzibą 

naczelnych władz Stanów Zjednoczonych, jak również sprawować podobną władzę nad 

wszystkimi terenami, nabytymi za zgodą ciała ustawodawczego zainteresowanego stanu, 

celem wzniesienia tam fortów, magazynów, arsenałów, doków, lub innych potrzebnych 

budowli, jak również 

18. wydawać wszelkie ustawy, które okażą się potrzebne i właściwe dla wykonywania 

uprawnień wymienionych powyżej oraz wszystkich innych, które ta konstytucja 

przyznała naczelnym władzom Stanów Zjednoczonych albo poszczególnym ich 

rodzajom lub funkcjonariuszom.436 Ustawy regulujące powyższe dziedziny są 

inkorporowane do Kodeksu Stanów Zjednoczonych (USC), którego częścią są regulacje 

związane z reklamą i obrotem produktami leczniczymi.437  

 
436 Tłum. Andrzej Pułło. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002. 
437 W. Kosior, Federal Law… op.cit., s.76.  
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Prawo stanowe natomiast reguluje kwestie związane z prawem rodzinnym, prawem 

nieruchomości, prawem spadkowym, umowami B2B, odpowiedzialnością odszkodowawczą 

w wypadkach samochodowych oraz odszkodowaniem dla pracownika.438  

Rzeczpospolita Polska, choć jest krajem unitarnym, należy do Unii Europejskiej. 

W ramach Unii Europejskiej funkcjonuje zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, która 

wykształciła się w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.439 Wynika 

z niej zakaz stanowienia prawa sprzecznego z prawem unijnym, zasady związane ze 

stosowaniem już istniejącego prawa oraz nakaz wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem 

unijnym.440 Zgodnie z zasadą pierwszeństwa wspólnotowego państwa członkowskie powinny 

samodzielnie usunąć kolizje istniejące w prawie krajowym.441 Jak bowiem wynika z wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości z 9 marca 1978 r. „Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego stosunek pomiędzy postanowieniami Traktatu i bezpośrednio stosowanymi 

środkami instytucji Wspólnoty z jednej strony a prawem krajowym Państw Członkowskich 

z drugiej strony ma taki charakter, iż postanowienia te i środki nie tylko z chwilą swego wejścia 

w życie uchylają automatycznie stosowanie wszystkich sprzecznych z nimi przepisów bieżącego 

prawa krajowego, lecz - w zakresie, w jakim stają się integralną częścią lub przyjmują 

pierwszeństwo stosowania w porządku prawnym obowiązującym na terytorium każdego 

z Państw Członkowskich - także wykluczają ważne przyjmowanie nowych środków prawnych 

w zakresie, w którym byłyby one niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego.”442  

Kwestia pierwszeństwa prawa wspólnotowego i jego relacji z konstytucjami państw 

członkowskich wbrew pozorom wydaje się jednak nieco bardziej złożona443 niż zagadnienie 

relacji prawa federalnego do stanowego. Podobnie natomiast jak w przypadku prawa 

federalnego i stanowego, również Unia posiada wyłączność do regulowania pewnych kwestii, 

pozostawiając pozostałe ustawodawstwom krajowym. Na podstawie Traktatu o 

 
438 Szerzej por. H.M. Hart, The relations between state and federal law, “Columbia Law”, vol. 54, 1954, s.489 

I n; K. Zweigert, H. Kotz, An introduction… op.cit., s. 255. 
439 E. Całka, Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej. Wybrane problemy, „Studia Iuridica Lublinensia” 

vol. XXV, 1, 2016, s. 48; por. także A. Arena, Od niezapłaconego rachunku za prąd do prymatu prawa 

europejskiego - kulisy sprawy Costa przeciwko ENEL, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 4, 2021, s. 4-19; wyrok 

Trybunału Sprawiedliwości z 17 grudnia 1970 r., 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko 

Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, LEX nr 139317; wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z 9 marca 1978 r., 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA, 

ECR 1978, nr 3, poz. 629. 
440 A. Bałaban, Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego” nr 4, 2012, s.11. 
441 E. Całka, Zasada…op.cit., s.48. 
442 Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 marca 1978 r., 106/77, Amministrazione delle 

Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA, LEX nr 133698. 
443 K. Rusinek, Zasada pierwszeństwa prawa europejskiego w świetle Traktatu z Lizbony, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego”, nr 2 (14)/2013, s.139 i n.  
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej444, Unia ma wyłączne kompetencje w dziedzinach: unii 

celnej; ustanawiania reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego; 

polityki pieniężnej w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro; 

zachowania morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa oraz 

wspólnej polityki handlowej.445 Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów 

międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii 

lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub 

w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.446 

Kompetencje dzielone między Unią a państwami członkowskimi występują 

w następujących dziedzinach: rynek wewnętrzny; polityka społeczna w odniesieniu do 

aspektów określonych w TFUE; spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna; rolnictwo 

i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych; środowisko; 

ochrona konsumentów; transport; sieci transeuropejskie; energia; przestrzeń wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości; wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia 

publicznego w odniesieniu do aspektów określonych w TFUE.447 Kompetencje dzielone 

oznaczają, że państwa członkowskie mogą wykonywać swoje kompetencje prawodawcze w 

takim zakresie, w jakim Unia nie wykonała własnych.448 

Kolejną kategorią są kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, 

koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich. Do dziedzin takich działań o 

wymiarze europejskim należą ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego; przemysł; kultura; 

turystyka; edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport; ochrona ludności; współpraca 

administracyjna.449 

Jak zatem widać, ochrona zdrowia pojawia się w ramach dwóch kompetencji, w tym 

kompetencji wspierających (art. 6 pkt a TFUE) oraz kompetencji dzielonych, gdy chodzi o 

wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów 

określonych w TFUE (art. 4 ust. 2 pkt k TFUE).  

 
444 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym.1957.03.25. (Dz.U.2004.90.864/2 z dnia 2004.04.30 ze 

zm., dalej jako: „TFUE”).  
445 art. 3 ust. 1 TFUE. 
446 art. 3 ust. 2 TFUE. 
447 Art. 4 ust. 2 TFUE. 
448 K. Kokocińska, Komentarz do art. 168 TFUE, (w:) D. Kornobis-Romanowska (red.), System Prawa Unii 

Europejskiej, Tom 7, wyd. 1, Warszawa 2020, s. 545; L. Bosek, R.Stankiewicz, Ochrona zdrowia w świetle 

prawa Unii Europejskiej, (w:) D.Bach-Golecka, R.Stankiewicz (red.), Organizacja systemu ochrony zdrowia. 

System Prawa Medycznego. Tom 3, Warszawa 2020, s.67 
449 Art. 6 TFUE. 
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W zakresie kompetencji wspierających zostały one uszczegółowione w art. 168 ust. 1 i 2 

TFUE i należą do nich wspieranie profilaktyki zdrowotnej (m.in. przepisy dotyczące 

etykietowania żywności, ograniczanie ekspozycji na niebezpieczne substancje, finansowanie 

badań w zakresie chorób nowotworowych), profilaktyka chorób zakaźnych oraz wspieranie 

walki z narkomanią, uzależnieniem od alkoholu i wyrobów tytoniowych.450 Te działania 

wspierające nie mogą jednak naruszać uprawnień państw członkowskich do decydowania o ich 

polityce zdrowotnej.451 

W kategorii „wspólnych problemów bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego” 

znajdują się przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie krwiodawstwa oraz 

obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.452 Zgodnie bowiem z art. 168 ust. 4 

lit c, „na zasadzie odstępstwa od artykułu 2 ustęp 5 i artykułu 6 litera a) oraz zgodnie 

z artykułem 4 ustęp 2 litera k), Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 

procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz 

Komitetem Regionów, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym 

artykule, przyjmując, w celu stawienia czoła wspólnym zagadnieniom związanym 

z bezpieczeństwem środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych”. W literaturze podkreśla się, że podstawą dla 

kompetencji w zakresie prawa farmaceutycznego jest właśnie art. 168 ust. 4 lit c. łącznie 

z regułą rynku wewnętrznego (art. 114 TFUE).453 Dla rynku farmaceutycznego szczególnie 

istotną rolę odgrywają rozporządzenia i dyrektywy wpływające na kształt przepisów 

krajowych, które regulują zasady prowadzenia badań klinicznych i wprowadzania produktów 

leczniczych do obrotu.454 Zatem również reklama, będąca elementem zapewnienia 

bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, należy do kompetencji dzielonych.455 

W ostatnim etapie tych rozważań należy porównać metodę regulacji w obu 

ustawodawstwach. Bezsprzecznie bowiem Polska należy do systemu civil law, a Stany 

Zjednoczone do systemu common law. Należy jednak zaznaczyć, że w literaturze coraz 

częściej podnosi się prawotwórczy wpływ orzeczeń na polski system prawny. W szczególności 

jest tak w przypadku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choć traktaty nie 

 
450 Por. M. Malczewska, Komentarz do art. 168 TFUE, (w:) K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel 

(red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222) Warszawa 2012, s.1057- 

1061. 
451 M. Malczewska, Komentarz do art. 168 TFUE, (w:) K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel 

(red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222) Warszawa 2012, s.1079.  
452 L. Bosek, R. Stankiewicz, Ochrona zdrowia…op.cit., s.67. 
453 Ibidem, s.54 i nast.  
454 K. Kokocińska, Komentarz do art. 168…op.cit., s.551. 
455 Por. L. Bosek, R. Stankiewicz, Ochrona zdrowia…op.cit., s. 59 oraz dyrektywa 2001/83/WE.  
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przewidują wprost ich wiążącej mocy. W literaturze wskazuje się jednak, że Trybunał 

Sprawiedliwości orzekając w danej sprawie i dokonując wykładni prawa unijnego, przedstawia 

normy, które nie wynikają zawsze bezpośrednio z prawa, a jednak są traktowane jako jego 

element.456 Oczywiście kwestia ta jest niezwykle złożona i opiera się również na rozumieniu 

pojęcia „prawo” jak i rozumieniu, na czym polega działalność Trybunału. Z uwagi na ramy 

niniejszej pracy, przywołane zostaną jedynie najważniejsze aspekty prawotwórczej roli 

orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W literaturze wskazuje się, że „[w] 

swoich orzeczeniach Trybunał formułuje abstrakcyjne i generalne reguły zachowania, które 

przedstawia jako wykładnię prawa unijnego. Sformułowane w ten sposób reguły stanowią 

zazwyczaj jeden z wielu możliwych sposobów rozumienia przepisów. Reguły te funkcjonują w 

obrocie prawnym jak przepisy prawa – stanowią podstawę działania władz krajowych oraz 

instytucji unijnych. Co więcej, wobec orzecznictwa Trybunału wykształcił się nawyk posłuchu, 

co sprawia, że Trybunał zyskał kompetencję do tworzenia prawa. Jego działalność 

prawotwórcza ma od tej pory podstawę prawną.”457 Należy tutaj w głównej mierze skupić się 

na wyrokach wydawanych w trybie prejudycjalnym, bowiem sąd krajowy jest związany 

interpretacją Trybunału w zakresie prawa unijnego.458 Tak samo, jeśli Trybunał przesądzi 

o nieważności aktu prawa unijnego, sąd krajowy nie może go w swoim wyroku 

„konwalidować”.459 W literaturze wskazuje się, że mamy do czynienia z precedensem sui 

generis, bowiem sąd krajowy co do zasady jest związany wykładnią Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie o podobnym stanie faktycznym, o ile nie zada nowego pytania 

prejudycjalnego, a przy tym sąd krajowy nie może wydać orzeczenia wprost sprzecznego 

z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości.460 

Nie można również zapomnieć, że na podstawie art. 188 Konstytucji Trybunał 

Konstytucyjny posiada kompetencję do orzekania o niezgodności ustaw z Ustawą zasadniczą. 

Aby Trybunał Konstytucyjny mógł dokonać takiej oceny, dokonuje analizy nie tylko samego 

przepisu będącego nośnikiem normy, ale także sposobu, w jaki przepis funkcjonuje w formie 

normy postępowania. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny, orzekając, że „[p]odczas 

rekonstrukcji normy prawnej konieczne jest nie tylko uwzględnienie brzmienia przepisu, 

z którego jest wyprowadzana, ale i jej systemowego uwarunkowania, poglądów doktryny oraz 

 
456 P. Marcisz, Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015, 

s.14. 
457 Ibidem, 385. 
458 P. Dąbrowska-Kłosińska, Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi 

w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 12, 2010, s.7.  
459 Ibidem, s.8. 
460 Ibidem, s.11. 
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ukształtowanej w tej materii linii orzeczniczej (por. wyrok TK z 3 października 2000 r., sygn. 

K 33/99, OTK ZU nr 6/2000, poz. 188, s. 1002). Dokonując kontroli konstytucyjności prawa, 

Trybunał Konstytucyjny uwzględnia zatem odczytanie normy przez organy stosujące prawo, 

jeżeli ma ono charakter: a) stały, b) powszechny oraz c) jednoznaczny (por. np. wyrok 

z 8 grudnia 2009 r., sygn. SK 34/08, OTK ZU nr 11/A/2009, poz. 165 i powołane tam 

orzecznictwo). Okoliczność taka zachodzi w szczególności, jeżeli praktyka ukształtowała się 

wskutek działalności Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, których 

uchwały – z racji autorytetu i pozycji ustrojowej tych sądów – są uwzględniane w judykaturze 

(zob. np. wyroki TK z 7 marca 2007 r., sygn. K 28/05, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 24 oraz z 28 

października 2003 r., sygn. P 3/03, OTK ZU nr 8/A/2003, poz. 82). Niemniej jednak w 

orzecznictwie konstytucyjnym wyraźnie akcentuje się, że chodzi tu o sytuację, w której 

„konsekwentna praktyka stosowania prawa w sposób bezsporny ustaliła wykładnię danego 

przepisu” (wyrok TK z 4 grudnia 2000 r., sygn. SK 10/99, OTK ZU nr 8/2000, poz. 300).”461 

Nie można zatem zaprzeczyć, że wykładnia dokonywana przez Sąd Najwyższy ma wpływ na 

orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.462 Natomiast charakter orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego jest dualistyczny: z jednej strony stanowią one wiążącą wypowiedź 

w zakresie hierarchicznej zgodności norm (w wyniku rozstrzygnięcia sporu o prawo), 

a z drugiej mogą skutkować usunięciem aktu niezgodnego z Konstytucją z systemu 

prawnego.463 Jednakże, jak podkreśla J. Podkowik, katalog źródeł prawa jest zamknięty 

i orzeczenia trybunalskie nie mogą być uznawane za prawotwórcze.464 Trybunał 

Konstytucyjny nie decyduje samodzielnie o systemie prawnym, nie ustanawia prawa ani nie 

uchyla norm prawnych – tak, jak czyni to ustawodawca.465 W przypadku wyroków 

trybunalskich mamy do czynienia z derogacją ustawową spowodowaną wydaniem 

negatoryjnego orzeczenia, zatem prawotwórczy skutek jest jedynie następstwem wydania 

orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny – które samo w sobie takiego skutku nie 

wywołuje.466  

W myśl art. 87 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym467 Uchwały 

pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby, z chwilą ich 

 
461 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 grudnia 2011 r., SK 3/11, OTK-A 2011, nr 10, poz. 113. 
462 A. Dębowska, Prawotwórczy charakter judykatów Sądu Najwyższego w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, „Przegląd Konstytucyjny” 1/2021, s.64. 
463 J. Podkowik, Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne, Warszawa 2019, s.124. 
464 Ibidem, s.125. 
465 Ibidem, s.125. 
466 Ibidem, s.126. 
467 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 z późn. zm. 
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podjęcia, uzyskują moc zasad prawnych. Skład 7 sędziów może postanowić o nadaniu uchwale 

mocy zasady prawnej. Jednakże formalnie uchwały te wiążą wszystkie składy Sądu 

Najwyższego,468 nie mogą one orzekać sprzecznie z taką zasadą prawną, chyba że nastąpi 

zmiana stanu prawnego lub też Sąd Najwyższy odstąpi od zasady prawnej. Nie wiążą zatem 

one sądów powszechnych, choć mają wpływ na wykładnię w orzeczeniach podejmowanych 

przez te sądy. Potwierdził to także Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 maja 2019 r.469 

Odstępstwem od tej zasady są normy przewidziane w przepisie art. 390 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego470 (dalej jako: „KPC”), zgodnie z którym, 

jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne 

wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, 

odraczając rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy władny jest przejąć sprawę do rozpoznania 

albo przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu. Celem tej 

instytucji jest zapewnienie prawidłowej i jednolitej wykładni, a przez to zagadnienie powinno 

mieć charakter abstrakcyjny, aby mogło być rozpatrywane w oderwaniu od konkretnego stanu 

faktycznego.471 Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej 

sprawie. Zgodnie z art. 398(20) KPC Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest 

wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Nie można oprzeć skargi 

kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach 

sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. 

Nie można zatem odmówić związania czy to wyrokiem Sądu Najwyższego czy 

Trybunału Sprawiedliwości w niektórych stanach faktycznych, ani też kompetencji 

przyznanych Trybunałowi Konstytucyjnemu, jednakże w systemie civil law nie można mówić 

o precedensach w tym samym znaczeniu, w jakim używa się tego pojęcia w systemie common 

law. W systemie common law mamy bowiem do czynienia z dualizmem prawnym, tj. prawo 

pochodzi od ustawodawcy (Kongres Stanów Zjednoczonych) oraz z orzeczeń sądowych 

federalnych jak i stanowych.472 Jak bowiem wskazuje się w literaturze „To sędziowie Sądu 

Najwyższego odpowiadają współcześnie za określenie teoretycznego i praktycznego znaczenia 

konkretnych unormowań amerykańskiej ustawy zasadniczej, objaśnianie charakteru 

 
468 K. Szczucki, Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2021, s.450. 
469 Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 maja 2019 r., V CZ 23/19, LEX nr 2657463. 
470 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm. 
471 T. Wiśniewski, Komentarz do art. 390, (w:) D. Dończyk, J. Iwulski, G. Jędrejek, I. Koper, G. Misiurek, 

M. Orecki, P. Pogonowski, S. Sołtysik, D. Zawistowski, T. Zembrzuski, T. Wiśniewski, Kodeks postępowania 

cywilnego. Komentarz. Tom. II. Artykuły 367–505(39), Warszawa 2021, s.178. 
472 Z. Kmieciak, Precedens sądowy – istota i znaczenie, „ Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 

nr 5 (38)/2011, s.9; P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryk, od prawa do polityki, Kraków 

2011, s.10. 
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poszczególnych norm prawnych konstruowanych na szczeblu federalnym i stanowym, 

wskazywanie właściwych i niewłaściwych kierunków działania egzekutywy i legislatywy, 

determinowanie zachowań społecznych w sferze życia publicznego i prywatnego, ochronę 

podstawowych wartości społecznych oraz praw i wolności jednostek, strzeżenie interesu 

państwa amerykańskiego w kwestiach polityki zagranicznej i wewnętrznej. Bez konkretnych 

decyzji Sądu Najwyższego podjętych w ostatnich kilkudziesięciu latach nie byłoby w Stanach 

Zjednoczonych dyskusji na temat granicy prawa do prywatności, prawa do noszenia broni i 

statusu kary śmierci, konstytucyjnej ochrony wolności słowa i wolności religijnej czy 

rozszerzania lub ograniczania kompetencji władzy federalnej kosztem władz stanowych i na 

odwrót.”473 W systemie common law głównym elementem wyroku przyjmującego formę 

precedensu jest tzw. holding, czyli wiążąca reguła prawna, którą należy stosować w przyszłych 

podobnych sprawach.474 O precedensowym charakterze decyduje sam sąd. Sądy niższej 

instancji są automatycznie wiązane holdingami zawartymi w orzeczeniach sądów wyższej 

instancji, a precedens Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wiąże wszystkie sądy.475 

W literaturze wskazuje się, że związanie sądów innymi wyrokami w systemie prawa civil 

law nie ma nic wspólnego z systemem precedensowym, który jest jedyny w swoim rodzaju. W 

związku z powyższym proponuje się stosowanie nazewnictwa precedensu de iure (orzeczenia 

formalnie wiążące w systemie common law) oraz precedensu de facto (wyroki, które mają 

faktyczny wpływ na wykładnię prawa stanowionego).476  

Nasuwa się więc refleksja, że różnica w powyższych systemach wynika niejako z tego, 

jaka jest ich tradycja. W systemie civil law prawnik powinien być wyposażony w oręże 

dogmatyczne, pozwalające mu samodzielnie dokonać wykładni danego przepisu, a jedynie 

pomocniczo powinien szukać rozwiązań powstałego problemu prawnego w orzecznictwie.477 

W systemie common law wydaje się, że prawnik jest przyuczany do zawodu poprzez 

umiejętność odnajdywania właściwych orzeczeń i decydowania, czy stan faktyczny w obu 

sprawach jest na tyle podobny, że uzasadnia zastosowanie wykładni dokonanej przez dany sąd 

do jego sprawy. 

 
473 Ibidem, s.10. 
474 Ibidem, s.63. 
475 Ibidem, s.63. 
476 M. Koszowski, Anglosaska doktryna…op.cit., s.264. 
477 Podobnie A. Łętowska, Czy w Polsce możemy mówić o prawie precedensowym? (w:) A. Śledzińska-Simon, 

M. Wyrzykowski, Precedens w polskim systemie prawa, Warszawa 2010, s.11. 
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6.3 Definicje  

Definicję leku zawiera paragraf 321 lit. g) USC478 w rozdziale 21, zgodnie z którym 

termin „lek” oznacza (a) produkty uznane w oficjalnej Farmakopei479 Stanów Zjednoczonych, 

oficjalnej Farmakopei Homeopatycznej Stanów Zjednoczonych, lub oficjalnym Narodowym 

Receptariuszu,480 lub jakimkolwiek suplemencie do któregokolwiek z nich; (b) produkty 

przeznaczone do stosowania w diagnozowaniu, leczeniu, łagodzeniu lub zapobieganiu 

chorobom u ludzi lub zwierząt; (c) produkty (inne niż żywność) przeznaczone do wpływania 

na strukturę lub jakąkolwiek funkcję organizmu człowieka lub zwierząt; (d) produkty 

przeznaczone do stosowania jako składnik jakiegokolwiek artykułu wymienionego w punkcie 

(a), (b) lub (c). 

Definicja wyrobu zawarta jest w tym samym paragrafie w lit. h), zgodnie z którą termin 

„wyrób”481 oznacza instrument, aparat, narzędzie, maszynę, urządzenie, implant, odczynnik in 

vitro lub inny podobny lub pokrewny artykuł, w tym dowolny komponent, część lub 

akcesorium, który jest (a) uznany w oficjalnym Narodowym Receptariuszu lub Farmakopei 

Stanów Zjednoczonych, lub jakimkolwiek suplemencie do nich, (b) przeznaczony do 

stosowania w diagnozowaniu chorób lub innych stanów, lub w leczeniu, łagodzeniu lub 

zapobieganiu chorobom, u ludzi lub zwierząt, lub (c) przeznaczony do wpływania na strukturę 

lub jakąkolwiek funkcję organizmu człowieka lub zwierząt, oraz który nie osiąga swoich 

 
478 https://uscode.house.gov/download/download.shtml (data dostępu 13.02.2022 r.), ang. The term "drug" means 

(A) articles recognized in the official United States Pharmacopoeia,1 official Homoeopathic Pharmacopoeia of 

the United States, or official National Formulary, or any supplement to any of them; and (B) articles intended for 

use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease in man or other animals; and (C) articles 

(other than food) intended to affect the structure or any function of the body of man or other animals; and (D) 

articles intended for use as a component of any article specified in clause (A), (B), or (C).  
479 Pojęcie to oznacza księgę opisującą leki i substancje chemiczne, wydaną przez organ administracji państwowej 

por. https://www.merriam-webster.com/dictionary/pharmacopoeia (data dostępu 28.05.2022 r.). Zgodnie z USC 

paragraf 321 lit. (j) The term "official compendium" means the official United States Pharmacopoeia, official 

Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States, official National Formulary, or any supplement to any of 

them. (j) Pojęcie „oficjalne kompendium” oznacza oficjalną Farmakopeę Stanów Zjednoczonych, oficjalną 

Farmakopeę Homeopatyczną Stanów Zjednoczonych, oficjalny Narodowy Receptariusz lub jakikolwiek 

suplement do któregokolwiek z nich (tłum. własne).  
480 Pojęcie to oznacza listę leków, będącą częścią Farmakopei 

https://www.rxlist.com/national_formulary/definition.htm (data dostępu 28.08.2022 r.).  
481 z wyjątkiem przypadków, w których jest stosowany w lit. n) paragrafu 321 oraz w paragrafach 331 lit. i), 343 

lit. f), 352 lit. c) i 362 lit. c) działu 21. Ang. The term "device" (except when used in paragraph (n) of this section 

and in sections 331(i), 343(f), 352(c), and 362(c) of this title) means an instrument, apparatus, implement, 

machine, contrivance, implant, in vitro reagent, or other similar or related article, including any component, part, 

or accessory, which is- (A) recognized in the official National Formulary, or the United States Pharmacopeia, or 

any supplement to them, (B) intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, 

mitigation, treatment, or prevention of disease, in man or other animals, or (C) intended to affect the structure or 

any function of the body of man or other animals, and which does not achieve its primary intended purposes 

through chemical action within or on the body of man or other animals and which is not dependent upon being 

metabolized for the achievement of its primary intended purposes. The term "device" does not include software 

functions excluded pursuant to section 360j(o) of this title. 
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podstawowych zamierzonych celów poprzez działanie chemiczne wewnątrz lub na ciele 

człowieka lub zwierząt i który nie jest uzależniony od bycia metabolizowanym dla osiągnięcia 

swoich podstawowych zamierzonych celów. Pojęcie „wyrobu” nie ma zastosowania do 

oprogramowania komputerowego.  

W tym samym paragrafie pod lit. i) zawarto definicję kosmetyku, którym jest (a) produkt 

przeznaczony do wcierania, wylewania, spryskiwania, rozpylania, wprowadzania lub innego 

stosowania na ciało ludzkie lub jakąkolwiek jego część w celu oczyszczenia, upiększenia, 

podniesienia atrakcyjności lub zmiany wyglądu oraz (b) produkt przeznaczony do użytku jako 

składnik takich artykułów, z wyjątkiem mydła.482 

Tak samo ustawodawca amerykański przewidział w paragrafie 321 pod lit. ff) definicję 

suplementu diety, którym jest produkt (inny niż tytoń) przeznaczony do uzupełnienia diety, 

który jest nośnikiem lub zawiera jeden lub więcej z następujących składników: (a) witaminę; 

(b) minerał; (c) zioło lub inny składnik botaniczny; (d) aminokwas; (e) substancję dietetyczną 

stosowaną przez człowieka w celu uzupełnienia diety poprzez zwiększenie całkowitego 

pobrania z dietą; (f) koncentrat, metabolit, składnik, wyciąg lub połączenie dowolnego 

składnika opisanego w klauzulach (a)-(e), który jednocześnie nie jest przedstawiany jako 

tradycyjna żywność lub składnik posiłku albo diety i jest oznakowany jako suplement diety.483  

 
482 Ang. The term "cosmetic" means (1) articles intended to be rubbed, poured, sprinkled, or sprayed on, 

introduced into, or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting 

attractiveness, or altering the appearance, and (2) articles intended for use as a component of any such articles; 

except that such term shall not include soap. 
483 ang. The term "dietary supplement"- 

(1) means a product (other than tobacco) intended to supplement the diet that bears or contains one or more of 

the following dietary ingredients: 

(A) a vitamin; 

(B) a mineral; 

(C) an herb or other botanical; 

(D) an amino acid; 

(E) a dietary substance for use by man to supplement the diet by increasing the total dietary intake; or 

(F) a concentrate, metabolite, constituent, extract, or combination of any ingredient described in clause (A), (B), 

(C), (D), or (E); 

(2) means a product that- 

(A)(i) is intended for ingestion in a form described in section 350(c)(1)(B)(i) of this title; or 

(ii) complies with section 350(c)(1)(B)(ii) of this title; 

(B) is not represented for use as a conventional food or as a sole item of a meal or the diet; and 

(C) is labeled as a dietary supplement; and 

(3) does- 

(A) include an article that is approved as a new drug under section 355 of this title or licensed as a biologic under 

section 262 of title 42 and was, prior to such approval, certification, or license, marketed as a dietary supplement 

or as a food unless the Secretary has issued a regulation, after notice and comment, finding that the article, when 

used as or in a dietary supplement under the conditions of use and dosages set forth in the labeling for such 

dietary supplement, is unlawful under section 342(f) of this title; and 

(B) not include- 

(i) an article that is approved as a new drug under section 355 of this title, certified as an antibiotic under section 

357 of this title, or licensed as a biologic under section 262 of title 42, or (ii) an article authorized for investigation 
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Wyrób tytoniowy w myśl paragrafu 321 lit. rr to produkt wytworzony lub pozyskany 

z tytoniu, przeznaczony do spożycia przez ludzi, w tym każdy składnik, część lub akcesorium 

wyrobu tytoniowego (z wyjątkiem surowców innych niż tytoń, wykorzystywanych do 

produkcji składnika, części lub akcesorium wyrobu tytoniowego).484 

Jednakże żadna ustawa ani dokument nie przewidują wprost jasnej definicji reklamy. 

Jedynie z treści paragrafu 352(n) USC pośrednio wynika, że ustawodawca za reklamę uznaje 

wszelkie materiały opisowe wydane lub mające zostać wydane przez producenta leku, 

producenta opakowania lub dystrybutora w odniesieniu do leku. Również Food and Drug 

Administration (dalej jako: „FDA”, czyli amerykańska Agencja Żywności i Leków)485 nie 

przewidziała odrębnej definicji pojęcia reklamy, wskazując jedynie, że reklamowanie różni się 

od etykietowania tym, że może występować w gazetach, na bilbordach, w telewizji czy 

radio.486 Co interesujące, firmy farmaceutyczne prześcigają się w kreatywnych pomysłach na 

tworzenie reklamy, używając do tego również gier komputerowych (np. jak reklama leku 

Mirapex na syndrom niespokojnych nóg, która przybrała formę gry pod nazwą „Give Your 

Legs a Rest”).487  

Granicę pomiędzy produktami, które kwalifikują się jako leki wydawane na receptę 

a leki ogólnodostępne (OTC) wyznacza FDA. Podział ten następuje w wyniku opublikowania 

przez FDA listy składników i ich dawek, które mogą znaleźć się w leku, aby ten kwalifikował 

się jako lek OTC. Wszystkie pozostałe produkty lecznicze muszą być wydawane z przepisu 

lekarza, a w celu dopuszczenia ich do obrotu przejść odrębną procedurę tzw. New Drug 

Application (NDA).488 

 
as a new drug, antibiotic, or biological for which substantial clinical investigations have been instituted and for 

which the existence of such investigations has been made public, which was not before such approval, 

certification, licensing, or authorization marketed as a dietary supplement or as a food unless the Secretary, in 

the Secretary's discretion, has issued a regulation, after notice and comment, finding that the article would be 

lawful under this chapter. 
484 Ang. The term "tobacco product" means any product made or derived from tobacco, or containing nicotine 

from any source, that is intended for human consumption, including any component, part, or accessory of a 

tobacco product (except for raw materials other than tobacco used in manufacturing a component, part, or 

accessory of a tobacco product). 
485 https://www.fda.gov/about-fda/what-we-do (data dostępu 16.01.2022 r.), kompetencje te FDA uzyskało na 

mocy nowelizacji ustawy Federal Food, Drug, and Cosmetic Act por. Kefauver-Harris Amendment, Pub. L. No. 

87-781, 76 Stat. 780 (1962); CRS REPORT, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-

76/pdf/STATUTE-76-Pg780.pdf (data dostępu: 25.01.2022 r.). 
486 https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/drug-advertising-glossary-

terms#promotional_labeling, (data dostępu: 5.03.2022 r.). 
487 J. Huh i in. Presentation Matters: Comparison of Cognitive Effects of DTC Prescription Drug Advergames, 

Websites, and Print Ads, “Journal of Advertising”, 44(4), 2015, s.360-374. 
488 https://www.fda.gov/drugs/questions-answers/prescription-drugs-and-over-counter-otc-drugs-questions-and-

answers, (data dostępu: 5.03.2022 r.). 
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Podsumowując zatem należy wskazać, że definicje zawarte w ustawodawstwie 

amerykańskim są zbliżone do definicji przyjętych w ustawodawstwie polskim. Leki w obu 

ustawodawstwach mają wspólną cechę, tj. są kwalifikowane jako produkty przeznaczone do 

leczenia i diagnostyki ludzi i zwierząt. Również definicja wyrobu jest zgodna z tą przyjętą 

przez ustawodawcę polskiego na podstawie rozporządzenia MDR z tą różnicą, że w USC nie 

uznaje się za wyrób oprogramowania. Tak samo podobne są definicje kosmetyku i suplementu. 

Definicje wyrobu tytoniowego różnią się tym, że w Polsce do tej kategorii nie zalicza się 

akcesoriów. Istotna różnica występuje natomiast w przypadku definicji reklamy, ponieważ 

polski ustawodawca przewidział wprost definicję reklamy leków w art. 52 p.f. W polskiej 

doktrynie za reklamę uznaje się takie działanie, które ma na celu zwiększenie sprzedaży, a nie 

każdą informację o produkcie. Ustawodawstwo federalne pojmuje jednak reklamę jako każdą 

informację o leku z wyłączeniem etykiety. Dodatkowo inaczej postępuje się w przypadku 

produktów z pogranicza, ponieważ w USA FDA wydaje w tym przedmiocie wytyczne, 

podczas gdy polski ustawodawca przewiduje, że do produktów spełniających kryteria leku 

i innego produktu, stosuje się przepisy Prawa farmaceutycznego (3a p.f.).  

7 Zasady związane z reklamą leków wydawanych na receptę w USA 

7.1 USC 

W USA prowadzenie reklamy leków wydawanych na receptę jest dozwolone, a kwestię 

tę reguluje Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, inkorporowana w rozdziale 21 USC. 

Ustawa ta została przyjęta w 1938 r.489 Przez wiele lat DTCA nie była wprost zakazana ani 

dozwolona, brakowało bowiem jasnych przepisów w tym zakresie. W 1962 r. Kongres 

przyznał FDA uprawnienia do sprawowania nadzoru nad DTCA,490 w wyniku czego w 1969 r. 

wydano pierwsze wytyczne dotyczące DTCA.491 

Firmy farmaceutyczne zaczęły jednak inwestować w reklamy dopiero w latach 80., 

a w latach 90. reklama leków wydawanych na receptę kierowana do publicznej wiadomości 

osiągnęła szczyt popularności w wyniku wydania wytycznych, w których złagodzono zasady 

 
489 https://www.fda.gov/about-fda/changes-science-law-and-regulatory-authorities/part-ii-1938-food-drug-

cosmetic-act (data dostępu: 16.01.2022 r.).  
490 https://www.fda.gov/about-fda/what-we-do; G. Kalyanara, J. Phelan, The effect of Direct To Consumer 

Advertising (DTCA) of prescription drugs on market share, sales, consumer welfare and health benefits, 

“Academy of Health Care Management Journal”, vol. 9, nr 1, 2013, s.55. 
491 C.L. Ventola, Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising Therapeutic or Toxic?, „Pharmaceutics and 

Therapy”, vol. 36, nr 10, 2011, s.670. 
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prowadzenia reklam.492 FDA oprócz nadzoru nad reklamą jest organem właściwym do 

wydawania pozwoleń na dopuszczenie leków do obrotu, przy czym procedura amerykańska 

jest uznawana za najbardziej wymagającą i rygorystyczną na świecie.493 

Kierowanie do publicznej wiadomości reklamy leków wydawanych na receptę stanowi 

jedną z najczęściej omawianych metod reklamy w publicznej debacie w USA. W efekcie 

umożliwienia prowadzenia takiej reklamy, zmianie uległa pozycja pacjenta-konsumenta. 

Wcześniej uczestnikami rynku farmaceutycznego leków o kategorii Rx byli głównie producent 

leku oraz lekarz – z pominięciem pacjenta jako podmiotu, w imieniu którego decyzję 

o konieczności przyjęcia danego produktu leczniczego podejmował lekarz. Efektem 

prowadzenia reklamy DTCA jest to, że uwaga reklamodawców zwróciła się również ku 

pacjentom, którzy przyjmując dany lek są najważniejszym uczestnikiem relacji na rynku 

farmaceutycznym.494 Obecnie firmy farmaceutyczne przeznaczają ogromne kwoty na działania 

marketingowe. Badania z 2012 roku wykazały, że branża farmaceutyczna w USA wydała 

27 miliardów dolarów na działania reklamowe (w tym DTCA, próbki oraz wizyty 

przedstawicieli farmaceutycznych wśród medyków).495  

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act poza definicjami omówionymi powyżej 

przewiduje możliwość zażądania przez Sekretarza ds. Zdrowia i Usług Społecznych (ang. The 

Secretary of Health and Human Services, dalej jako: „Sekretarz”) scenariusza reklamy lub 

ukończonej produkcji nie później niż 45 dni przed rozpowszechnianiem reklamy 

telewizyjnej.496 Dokonując przeglądu reklamy telewizyjnej, Sekretarz może wydać zalecenia 

dotyczące informacji zawartych na etykiecie leku, które są niezbędne do ochrony dobra 

i dobrobytu konsumentów lub zgodne z informacjami dotyczącymi przepisywania produktu 

objętego przeglądem. Sekretarz może wydać również zalecenia dotyczące informacji na 

etykiecie związanych z oświadczeniami o skuteczności leku oraz jego wpływie na określone 

 
492 J.G. Ball, D. Manika, P. Stout, Causes and consequences of trust in direct-to-consumer prescription drug 

advertising, “International Journal of Advertising”, vol. 35, nr 2, 2016, s.217; J.H. Cardon, M.H. Showalter, The 

effects of direct-to-consumer advertising of pharmaceuticals on adherence, “Applied Economics”, vol. 47, nr 50, 

2015 s.5433. 
493 M.J. Davis, Time for a Fresh Look at Strict Liability for Pharmaceuticals, “Cornell Journal of Law and Public 

Policy”, vol. 28, nr 3, 2019, s.403. 
494 F. Auton, The advertising of pharmaceuticals direct to consumers: a critical review of the literature and debate, 

“International Journal of Advertising”, vol. 23, nr 1, 2004, s.12. 
495 P. Mukherji, R.Janakirman, S.Dutta, S. Rajiv, How Direct-to-Customer Advertising for Prescription Drugs 

Affects Consumer’s Welfare, A Natural Experiment Tests, The Impact of FDA Legislation, “Journal of Advertising 

Research”, March 2017, s.94  
496 USC dział 21, paragraf 353c. lit. a. ang. a) The Secretary may require the submission of any television 

advertisement for a drug (including any script, story board, rough, or a completed video production of the 

television advertisement) to the Secretary for review under this section not later than 45 days before dissemination 

of the television advertisement. 
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grupy (np. osoby starsze, dzieci czy kobiety karmiące).497 Ustawa wymienia również, w jakiej 

wysokości karę pieniężną można nałożyć na podmiot prowadzący reklamę DTCA 

wprowadzającą w błąd i jest to 250 tysięcy dolarów za pierwsze naruszenie oraz 500 tysięcy 

za każde kolejne.498 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act wymienia również elementy 

obligatoryjne reklamy, tj. nazwę leku, skład, informacje o skutkach ubocznych 

i skuteczności.499 Zgodnie z powyższą ustawą reklama musi zawierać krótką informację 

 
497(b) Review In conducting a review of a television advertisement under this section, the Secretary may make 

recommendations with respect to information included in the label of the drug- 

(1) on changes that are- 

(A) necessary to protect the consumer good and well-being; or 

(B) consistent with prescribing information for the product under review; and 

(2) if appropriate and if information exists, on statements for inclusion in the advertisement to address the specific 

efficacy of the drug as it relates to specific population groups, including elderly populations, children, and racial 

and ethnic minorities. 

(c) No authority to require changes 

Except as provided by subsection (e), this section does not authorize the Secretary to make or direct changes in 

any material submitted pursuant to subsection (a). 

(d) Elderly populations, children, racially and ethnically diverse communities 

In formulating recommendations under subsection (b), the Secretary shall take into consideration the impact of 

the advertised drug on elderly populations, children, and racially and ethnically diverse communities. 
498 USC dział 21, paragraf 333g. ang. (1) With respect to a person who is a holder of an approved application 

under section 355 of this title for a drug subject to section 353(b) of this title or under section 262 of title 42, any 

such person who disseminates or causes another party to disseminate a direct-to-consumer advertisement that is 

false or misleading shall be liable to the United States for a civil penalty in an amount not to exceed $250,000 for 

the first such violation in any 3-year period, and not to exceed $500,000 for each subsequent violation in any 3-

year period. No other civil monetary penalties in this chapter (including the civil penalty in subsection (f)(4)) 

shall apply to a violation regarding direct-to-consumer advertising. For purposes of this paragraph: (A) Repeated 

dissemination of the same or similar advertisement prior to the receipt of the written notice referred to in 

paragraph (2) for such advertisements shall be considered one violation. (B) On and after the date of the receipt 

of such a notice, all violations under this paragraph occurring in a single day shall be considered one violation. 

With respect to advertisements that appear in magazines or other publications that are published less frequently 

than daily, each issue date (whether weekly or monthly) shall be treated as a single day for the purpose of 

calculating the number of violations under this paragraph. 
499 USC dział 21, paragraf 352n. In the case of any prescription drug distributed or offered for sale in any State, 

unless the manufacturer, packer, or distributor thereof includes in all advertisements and other descriptive printed 

matter issued or caused to be issued by the manufacturer, packer, or distributor with respect to that drug a true 

statement of (1) the established name as defined in paragraph (e), printed prominently and in type at least half as 

large as that used for any trade or brand name thereof, (2) the formula showing quantitatively each ingredient of 

such drug to the extent required for labels under paragraph (e), and (3) such other information in brief summary 

relating to side effects, contraindications, and effectiveness as shall be required in regulations which shall be 

issued by the Secretary in accordance with section 371(a) of this title, and in the case of published direct-to-

consumer advertisements the following statement printed in conspicuous text: "You are encouraged to report 

negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit www.fda.gov/medwatch, or call 1–800-FDA-1088.", 

except that (A) except in extraordinary circumstances, no regulation issued under this paragraph shall require 

prior approval by the Secretary of the content of any advertisement, and (B) no advertisement of a prescription 

drug, published after the effective date of regulations issued under this paragraph applicable to advertisements 

of prescription drugs, shall with respect to the matters specified in this paragraph or covered by such regulations, 

be subject to the provisions of sections 52 to 57 of title 15. This paragraph (n) shall not be applicable to any 

printed matter which the Secretary determines to be labeling as defined in section 321(m) of this title. Nothing in 

the Convention on Psychotropic Substances, signed at Vienna, Austria, on February 21, 1971, shall be construed 

to prevent drug price communications to consumers. In the case of an advertisement for a drug subject to section 

353(b)(1) of this title presented directly to consumers in television or radio format and stating the name of the 

drug and its conditions of use, the major statement relating to side effects and contraindications shall be presented 

in a clear, conspicuous, and neutral manner. 
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(streszczenie) o działaniach niepożądanych, przeciwwskazaniach i skuteczności leku500 (tzw. 

brief summary). Ustawa rozróżnia reklamy drukowane, dla których wymagane jest brief 

summary (w praktyce są to wszystkie informacje zawarte na opakowaniu), natomiast reklamy 

w telewizji, radio czy przez telefon muszą zawierać jedynie najważniejsze ryzyka (tzw. major 

statement). Oprócz tego reklamy zawierające jakiekolwiek oświadczenia o produkcie muszą 

podawać wystarczającą liczbę źródeł, z których odbiorcy mogą uzyskać informacje o leku 

(tzw. adequate provision).501 

Pozostałe regulacje są zawarte odpowiednio w CFR oraz wytycznych FDA. 

7.2 Code of Federal Regulations (CFR) 

CFR nie definiuje pojęcia reklamy, natomiast precyzuje, że reklama leku może być 

opublikowana w dziennikach, magazynach, innych czasopismach i gazetach oraz za 

pośrednictwem takich mediów jak radio, telewizja i systemy komunikacji telefonicznej. 

Zgodnie z CFR w reklamie nie wolno poprzez wykorzystywanie wymyślonych nazw dla 

leku lub substancji sugerować, że mają one wyjątkowe właściwości.502 Reklama nie może 

przedstawiać składników nieaktywnych w sposób, który stwarza wrażenie wartości większej 

niż ich rzeczywista rola funkcjonalna w składzie. W reklamie nie można prezentować leków, 

które z uwagi na wymowę ich nazwy handlowej mogą być mylone z innym składnikiem lub 

lekiem.503  

Obowiązkowe jest umieszczenie informacji o działaniach niepożądanych, ostrzeżeniach, 

środkach ostrożności i przeciwwskazaniach.504 Adnotacje dotyczące skuteczności nie muszą 

 
500 USC dział 21, paragraf 352n. (wersję angielską podano w przypisie powyżej).  
501 https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/basics-drug-ads, (data dostępu: 5.03.2022 r.). 
502 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 lit. a punkt 3 ang. The advertisement shall not employ a 

fanciful proprietary name for the drug or any ingredient in such a manner as to imply that the drug or ingredient 

has some unique effectiveness or composition, when, in fact, the drug or ingredient is a common substance, the 

limitations of which are readily recognized when the drug or ingredient is listed by its established name. 
503 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 lit. a punkt 5, ang. The advertisement shall not designate a 

drug or ingredient by a proprietary name that, because of similarity in spelling or pronunciation, may be confused 

with the proprietary name or the established name of a different drug or ingredient. 
504 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 lit. e punkt 1. ang. When required. All advertisements for any 

prescription drug (“prescription drug” as used in this section means drugs defined in section 503(b)(1) of the act 

and § 201.105, applicable to drugs for use by man and veterinary drugs, respectively), except advertisements 

described in paragraph (e)(2) of this section, shall present a true statement of information in brief summary 

relating to side effects, contraindications (when used in this section “side effects, contraindications” include side 

effects, warnings, precautions, and contraindications and include any such information under such headings as 

cautions, special considerations, important notes, etc.) and effectiveness. Advertisements broadcast through 

media such as radio, television, or telephone communications systems shall include information relating to the 

major side effects and contraindications of the advertised drugs in the audio or audio and visual parts of the 

presentation and unless adequate provision is made for dissemination of the approved or permitted package 
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zawierać informacji odnoszących się do wszystkich wskazań, dla których lek jest 

przeznaczony, ale mogą być ograniczone do wybranego wskazania (wskazań). Na przykład, 

gdy reklama zawiera szerokie twierdzenie, że lek jest środkiem przeciwbakteryjnym, powinna 

wymieniać typ lub typy infekcji i mikroorganizmów, dla których lek jest skuteczny klinicznie, 

tak szczegółowo, jak jest to wymagane lub dozwolone w etykiecie opakowania leku.505  

Reklamy powinny spełniać również wymóg „prawdziwych informacji”, tj. nie 

wprowadzać w błąd oraz zachowywać właściwą równowagę pomiędzy informacjami 

dotyczącymi działań niepożądanych i przeciwwskazań (tzw. zasada fair balance) oraz 

informacjami dotyczącymi skuteczności leku. Nie spełniają powyższego wymogu reklamy, 

w których nie ujawnia się faktów istotnych w odniesieniu do konsekwencji, które mogą 

wynikać z korzystania z leku, jak zalecane lub sugerowane jest w reklamie.506  

Reklama jest uznawana za wprowadzającą w błąd wówczas, gdy zawiera 

niezatwierdzone oświadczenie o tym, że lek jest lepszy, bezpieczniejszy i bardziej skuteczny 

od innych lub zawiera informacje naukowe albo opinie o leku, które zostały podważone na 

podstawie nowszych i bardziej wiarygodnych źródeł.507 Wprowadzająca w błąd jest również 

 
labeling in connection with the broadcast presentation shall contain a brief summary of all necessary information 

related to side effects and contraindications. 
505 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt 3 (ii) ang. The information relating to effectiveness is 

not required to include information relating to all purposes for which the drug is intended but may optionally be 

limited to a true statement of the effectiveness of the drug for the selected purpose(s) for which the drug is 

recommended or suggested in the advertisement. The information relating to effectiveness shall include specific 

indications for use of the drug for purposes claimed in the advertisement; for example, when an advertisement 

contains a broad claim that a drug is an antibacterial agent, the advertisement shall name a type or types of 

infections and microorganisms for which the drug is effective clinically as specifically as required, approved, or 

permitted in the drug package labeling. 
506 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt 5 (i)-(iii) ang. “True statement” of information. An 

advertisement does not satisfy the requirement that it present a “true statement” of information in brief summary 

relating to side effects, contraindications, and effectiveness if: (i) It is false or misleading with respect to side 

effects, contraindications, or effectiveness; or (ii) It fails to present a fair balance between information relating 

to side effects and contraindications and information relating to effectiveness of the drug in that the information 

relating to effectiveness is presented in greater scope, depth, or detail than is required by section 502(n) of the 

act and this information is not fairly balanced by a presentation of a summary of true information relating to side 

effects and contraindications of the drug; Provided, however, That no advertisement shall be considered to be in 

violation of this section if the presentation of true information relating to side effects and contraindications is 

comparable in depth and detail with the claims for effectiveness or safety (iii) It fails to reveal facts material in 

the light of its representations or material with respect to consequences that may result from the use of the drug 

as recommended or suggested in the advertisement; por. także Ch.D.Yang i in. Pharmacists can help to end direct-

to-consumer advertising, “American Journal of Health-System Pharmacy”, vol. 74, nr 10, 2017 s. 640.  
507 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt 6 (i)- (iii). Advertisements that are false, lacking in fair 

balance, or otherwise misleading. An advertisement for a prescription drug is false, lacking in fair balance, or 

otherwise misleading, or otherwise violative of section 502(n) of the act, among other reasons, if it: (i) Contains 

a representation or suggestion, not approved or permitted for use in the labeling, that a drug is better, more 

effective, useful in a broader range of conditions or patients (as used in this section patients means humans and 

in the case of veterinary drugs, other animals), safer, has fewer, or less incidence of, or less serious side effects 

or contraindications than has been demonstrated by substantial evidence or substantial clinical experience (as 

described in paragraphs (e)(4)(ii) (b) and (c) of this section) whether or not such representations are made by 

comparison with other drugs or treatments, and whether or not such a representation or suggestion is made 
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reklama zawierająca oświadczenie lub sugestię, że lek jest bezpieczniejszy, niż wynika to 

z istotnych dowodów lub doświadczenia klinicznego, poprzez selektywną prezentację 

informacji.508 Wprowadzenie w błąd stanowią także odniesienia do literatury lub badań, które 

błędnie przedstawiają skuteczność leku poprzez nieujawnienie, że deklarowane wyniki mogą 

wynikać z równoczesnej terapii lub z efektu placebo (informacja dotycząca efektu placebo jest 

wymagana, gdy lek jest przeznaczony do stosowania u ludzi).509 Zabronione jest przy tym 

używanie cytatów lub parafrazowanie w sposób oderwany od kontekstu, w celu przedstawienia 

fałszywej lub wprowadzającej w błąd idei.510 Dalej, wprowadzająca w błąd jest reklama, która 

przedstawia lub sugeruje, że dawki leków odpowiednio zalecane do stosowania w leczeniu 

pewnych grup pacjentów lub stanów chorobowych są bezpieczne i skuteczne w leczeniu 

innych grup pacjentów lub stanów chorobowych, gdy nie jest to prawdą.511 Jednocześnie CFR 

przewiduje, że żadna reklama dotycząca leku na receptę nie może być rozpowszechniana bez 

uprzedniego zatwierdzenia przez FDA, jeżeli sponsor lub FDA otrzymali informację, która nie 

została szeroko upubliczniona w literaturze medycznej, że stosowanie leku może spowodować 

zgon lub poważne uszkodzenie ciała.512  

CFR zawiera jeszcze szczegółową listę informacji, których podanie jest obowiązkowe 

oraz listę przypadków, w których niektóre informacje mogą zostać pominięte, natomiast 

z uwagi na ramy niniejszej pracy, zostały przywołane jedynie ogólne, najbardziej istotne 

zasady związane z reklamą. 

 
directly or through use of published or unpublished literature, quotations, or other references. (ii) Contains a 

drug comparison that represents or suggests that a drug is safer or more effective than another drug in some 

particular when it has not been demonstrated to be safer or more effective in such particular by substantial 

evidence or substantial clinical experience. (iii) Contains favorable information or opinions about a drug 

previously regarded as valid but which have been rendered invalid by contrary and more credible recent 

information, or contains literature references or quotations that are significantly more favorable to the drug than 

has been demonstrated by substantial evidence or substantial clinical experience. 
508 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt 6 (iv) ang. Contains a representation or suggestion 

that a drug is safer than it has been demonstrated to be by substantial evidence or substantial clinical experience, 

by selective presentation of information from published articles or other references that report no side effects or 

minimal side effects with the drug or otherwise selects information from any source in a way that makes a drug 

appear to be safer than has been demonstrated. 
509 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt 6 (vi) zacytowane powyżej.  
510 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt 6 (ix) ang. Uses a quote or paraphrase out of context 

to convey a false or misleading idea. 
511 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt 6 (xix) ang. Represents or suggests that drug dosages 

properly recommended for use in the treatment of certain classes of patients or disease conditions are safe and 

effective for the treatment of other classes of patients or disease conditions when such is not the case. 
512 CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt j ang. No advertisement concerning a particular 

prescription drug may be disseminated without prior approval by the Food and Drug Administration if: (i) The 

sponsor or the Food and Drug Administration has received information that has not been widely publicized in 

medical literature that the use of the drug may cause fatalities or serious damage (…). 
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Podsumowując zatem – dla ustawodawcy amerykańskiego najistotniejsze jest, aby 

reklama prezentowała skutki uboczne związane z przyjęciem leku oraz jego skuteczność i aby 

zachodziła równowaga pomiędzy prezentowaniem tych informacji.  

7.3 Wytyczne  

7.3.1. Rodzaje reklam  

FDA wyróżnia 3 rodzaje reklam DTCA: 1) informująca o produkcie (product claim), 

2) przypominająca (reminder) i 3) zachęcająca do zasięgnięcia pomocy profesjonalisty (help-

seeking). Reklama informująca o produkcie zawiera nazwę leku, wskazania, potencjalne 

korzyści i ryzyka związane z przyjęciem leku, podczas gdy reklama przypominająca zawiera 

jedynie nazwę produktu leczniczego. W reklamie zachęcającej do zasięgnięcia pomocy 

profesjonalisty opisuje się dane jednostki chorobowej, nie odwołując się przy tym do 

konkretnych leków.513 

FDA opublikowało również na swojej stronie przykłady prawidłowych oraz 

nieprawidłowych reklam każdego typu. Poniżej przywołano najważniejsze elementy reklam 

niezgodnych z prawem oraz wyjaśniono, na podstawie których wytycznych zostały one 

zakwestionowane przez FDA. Informacje te pochodzą ze strony rządowej FDA: 

 

a) reklama informująca o produkcie (product claim) 

  

 

[źródło: https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/incorrect-product-claim-ad] 

 
513 J. Applequist, J. G. Ball, An Updated Analysis of Direct-to-Consumer Television Advertisements for 

Prescription Drugs, “Annals of Family Medicine”, vol. 16, nr 3, 2018 s. 212; C.L. Ventola, Direct-to-

Consumer…op.cit., s. 669; szerzej por. A.L. Connors, Big bad pharma: an ethical analysis of physician- directed 

and consumer-directed marketing tactics, “Albany Law Review”, vol.73, nr 1,2009, s.268.  

Arbitrear 

(misvastatinum) 100mg tabletki 

 

Ułatwia oddychanie... natychmiastowo (2) 

 

Arbitrear wspomaga kontrolowanie objawów astmy. (3) 

 

5 na 6 alergików sezonowych potwierdza, że… Arbitrear jest najlepszy! (4) 

 

Efekty uboczne obejmują kaszel i ból głowy. (5)  

(tłumaczenie własne) 
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Po pierwsze, powyższa reklama wprowadza w błąd, ponieważ poprzez użycie zdjęcia 

dziecka sugeruje, że lek ten jest również dopuszczony do stosowania u dzieci, podczas gdy jest 

on zatwierdzony jedynie do stosowania u dorosłych powyżej 18 roku życia. Po drugie, reklama 

nie zapewnia właściwej równowagi pomiędzy korzyściami i ryzykami stosowania leku (tzw. 

fair balance), ponieważ minimalizuje znaczenie możliwych efektów ubocznych, o których 

pacjenci powinni zostać poinformowani. Dodatkowo zagrożenia są napisane znacznie mniejszą 

czcionką niż korzyści i są umieszczone w rogu reklamy, daleko od korzyści, przez co mogą 

zostać przeoczone. Po trzecie, reklama wprowadza w błąd, ponieważ nie ma dowodów 

naukowych na to, że substancja czynna leku wpływa na objawy astmy. Brakuje również brief 

summary, o którym była mowa w punkcie 7.1.514  

 

b) reklama przypominająca (reminder add) 

 

 

[źródło: https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/incorrect-reminder-ad]  

 

Powyższa reklama jest nieprawidłowa, ponieważ sugeruje zastosowanie leku oraz jego 

wskazanie (wspomaganie oddychania), które to elementy nie powinny znaleźć się w reklamie 

przypominającej. Reklama przypominająca bowiem zawiera jedynie nazwę handlową leku 

wraz z tzw. nazwą generyczną, czyli innymi słowy nazwą substancji czynnej. W powyższym 

przykładzie więc dodatkowo zabrakło nazwy substancji czynnej.515 

 

 
514 https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/incorrect-product-claim-ad (data dostępu: 

28.08.2022 r.).  
515 https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/incorrect-reminder-ad (data dostępu: 28.08.2022 r.).  

 

 

 

Oddychaj bez trudu (2)  

 

 

 

Arbitrear (3) 

 

(tłumaczenie własne) 
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c) reklama zachęcająca do zasięgnięcia pomocy profesjonalisty (help-seeking) 

 

 

[źródło: https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/incorrect-help-seeking-ad] 

Powyższy przekaz nie zostałby zakwalifikowany jako reklama zachęcająca do 

zasięgnięcia porady profesjonalisty, ponieważ wskazuje na konkretny lek. Ta reklama zatem 

spełnia wymogi reklamy informującej o produkcie.516  

7.3.2. Zasady prowadzenia reklamy zgodnie z wytycznymi FDA  

W USA reklamy DTCA najczęściej emitowane są w telewizji, radiu, prasie 

i internecie.517 W 1969 r. FDA wydało pierwsze wytyczne dotyczące zasad reklamowania 

leków wydawanych na receptę. Według nich reklamy musiały: 1) być zgodne z prawdą i nie 

wprowadzać w błąd, 2) przedstawiać „sprawiedliwą równowagę” (ang. fair balance) 

informacji opisujących zarówno ryzyko, jak i korzyści płynące z leku, 3) zawierać fakty, które 

są „istotne” dla reklamowanych zastosowań produktu, oraz 4) zawierać „krótkie 

podsumowanie”, które wymienia każde ryzyko opisane na etykiecie produktu.518 Kolejne 

wytyczne pochodzą z 1997 r.,519 zostały one zaktualizowane w 2002 r. i obowiązują do dziś.520 

 
516 https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/incorrect-help-seeking-ad (data dostępu: 

28.08.2022 r.). 
517 C.L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.669. 
518 Ibidem, s.670. 
519 J. West, National Marketing Gone Unintentionally Global: Direct-to-Consumer Advertising of Pharmaceutical 

Products and the Internet, “Journal of International Business & Law” vol. 11, nr 2, 2012, s.412. 
520 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/consumer-directed-broadcast-

advertisements (data dostępu: 16.01.2022 r.). Wskazuję, że w ramach tekstu nie zostały podane odniesienia do 

poszczególnych fragmentów, ponieważ wytyczne stanowią tekst jednolity (bez podpunktów). Z tej też przyczyny 

nie zdecydowałam się na przywołanie w przypisie tekstu oryginalnego.  

 

 

Katar? Kichanie? Swędzenie i łzawienie oczu? (1) 

 

To mogą być objawy alergii sezonowej. (1) 

 

Możesz szukać pomocy. Jest Arbitrear. Poproś swojego 

lekarza o przepisanie Arbitrear. (2) 

 

(tłumaczenie własne) 

 

 

108:1155524881

https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/incorrect-help-seeking-ad
https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/incorrect-help-seeking-ad
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/consumer-directed-broadcast-advertisements
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/consumer-directed-broadcast-advertisements


 109 

Zgodnie z nimi, FDA ustanowiło zasadę, że każda reklama musi zawierać tzw. odpowiednie 

postanowienia (ang. adequate provision).  

Po pierwsze, ten warunek jest spełniony, gdy reklamy są zgodne z prawdą i nie 

wprowadzają w błąd pod żadnym względem. W przypadku leków wydawanych na receptę 

obejmuje to informowanie, że reklamowany produkt jest dostępny wyłącznie na receptę i tylko 

pracownik służby zdrowia wydający receptę może zdecydować, czy dany produkt jest 

odpowiedni dla danego pacjenta.  

Po drugie, warunek jest spełniony, gdy reklama zawiera wyczerpujące oświadczenie, 

przekazujące wszystkie najważniejsze informacje o ryzyku związanym z produktem oraz 

informacje dotyczące wskazań do stosowania produktu (w tym ograniczeń stosowania) 

w języku przyjaznym dla konsumenta.  

Po trzecie zaś wypełnieniem warunku jest, gdy zachowana jest właściwa równowaga 

pomiędzy informacjami dotyczącymi działań niepożądanych i przeciwwskazań (ang. fair 

balance). Środkiem do osiągnięcia tej zasady w myśl wytycznych FDA jest zapewnienie 

zróżnicowanej publiczności reklam dostępu do zatwierdzonej etykiety reklamowanego 

produktu. Jak wskazuje FDA, wśród publiczności reklam DTCA znajduje się wiele osób 

z ograniczonym dostępem do internetu oraz osób, które nie chcą aktywnie poszukiwać 

dodatkowych informacji o produkcie lub obawiają się, że zostaną zidentyfikowane podczas 

poszukiwania informacji o produkcie. Podmiot prowadzący reklamę powinien zapewnić 

bezpłatny numer telefoniczny, pod którym konsumenci będą mogli uzyskać powyższe 

informacje lub zapewnić możliwość otrzymania informacji znajdujących się na etykiecie za 

pośrednictwem tradycyjnej poczty w ciągu 4-6 dni od wykonania telefonu na podany numer 

lub wysłania wiadomości sms. Alternatywnym mechanizmem zapewniającym prywatny 

dostęp do informacji o produkcie byłoby zapewnienie dostępności wystarczającej liczby 

broszur zawierających oznakowanie opakowań w różnych miejscach publicznie dostępnych 

(np. aptekach, gabinetach lekarskich, sklepach spożywczych, bibliotekach publicznych). 

Broszury powinny być dostępne w takiej liczbie miejsc, aby większość konsumentów, którzy 

zetknęli się z emitowaną reklamą, mogła zapoznać się z etykietą bez konieczności 

wychodzenia poza swój normalny zakres czynności. Ten alternatywny mechanizm jest 

prawdopodobnie logistycznie wykonalny tylko wtedy, gdy związana z nim kampania 

reklamowa ma stosunkowo ograniczony zasięg. Innymi środkami do zapewnienia zasady fair 

balance może być ujawnienie w reklamie, że farmaceuci lub lekarze mogą dostarczyć 
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konsumentom dodatkowych informacji o produkcie. Stwierdzenie to powinno jasno 

informować, że dany specjalista jest źródłem dodatkowych informacji o produkcie.521 

FDA opublikowało także inne, szczegółowe wytyczne np. związane z rozmiarem 

i umieszczeniem nazwy leku w reklamie,522 ujawnianiem informacji o ryzyku w kierowanych 

do konsumentów reklamach drukowanych i etykietach promocyjnych leków wydawanych na 

receptę523 oraz prowadzeniem reklamy przez influencerów.524  

Producenci leków nie mają obowiązku uzyskania pozwolenia od FDA na emisję danej 

reklamy, a są zobowiązani jedynie do przedstawienia materiału reklamowego przed jego 

emisją na wyraźne żądanie FDA.525 FDA dokonuje weryfikacji tylko ułamka emitowanych 

reklam i w większości przypadków podejmuje niezbędne działania zachowawcze już po tym, 

jak dana reklama trafiła do emisji. Kary pieniężne są stosowane niezwykle rzadko, ponieważ 

firmy farmaceutyczne przestrzegają nakazów FDA, nie chcąc popaść w konflikt z organem, 

który może im odmówić możliwości wprowadzenia danego produktu leczniczego do obrotu.526 

Oprócz wezwania do zaniechania naruszeń oraz kar pieniężnych, podmiot prowadzący reklamę 

niezgodną z prawem może być zobowiązany do podjęcia czynności eliminujących naruszenie, 

np. publikacji oświadczenia czy reklamy prostującej tą niezgodną z prawem, lub FDA może 

zająć posiadany inwentarz produktów leczniczych. Co ciekawe, w 2007 r. FDA zaproponowało 

stworzenie programu doradczego, w którym producenci reklam opłacaliby składkę w zamian 

za ocenę zgodności reklamy leku z prawem przez FDA przed emisją. Warunkiem dla 

utworzenia w/w programu było zebranie kwoty łącznie 11 milionów dolarów amerykańskich 

w składkach w ciągu roku, ale ponieważ celu tego nie udało się osiągnąć, program nigdy nie 

powstał.527 

 
521 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/consumer-directed-broadcast-

advertisements (data dostępu: 16.01.2022 r.). 
522 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/product-name-placement-size-

and-prominence-advertising-and-promotional-labeling-final (data dostępu: 1.03. 2022 r.)  
523 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/brief-summary-and-adequate-

directions-use-disclosing-risk-information-consumer-directed-print (data dostępu: 1.03.2022 r.) 
524 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/internetsocial-media-platforms-

character-space-limitations-presenting-risk-and-benefit-information-0 , https://www.fda.gov/regulatory-

information/search-fda-guidance-documents/internetsocial-media-platforms-correcting-independent-third-party-

misinformation-about-prescription (data dostępu: 1.03.2022 r.) 
525 J. West, National…op.cit., s.413. 
526 Ibidem, s.413, A. Andrzejewski, Direct-to-Consumer Calls to Action: Lowering the Volume of Claims and 

Disclosures in Prescription Drug Broadcast Advertisements, “Brooklyn Law Review”, vol. 84, nr 2, 2019, s.578. 
527 L. Mulligan, You Can't Say That on Television: Constitutional Analysis of a Direct-to-Consumer 

Pharmaceutical Advertising Ban, “American Journal of Law & Medicine”, vol. 37, 2011, s.447. 
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7.3.3. Wytyczne AMA  

Oprócz wytycznych FDA, zalecenia dotyczące reklamy leków na receptę przygotowało 

Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (ang. American Medicine Association, dalej jako: 

„AMA”). Jest to grupa lobbingowa złożona z lekarzy i studentów medycyny, powstała w 1847 

roku. Celem stowarzyszenia jest promowanie sztuki lekarskiej i poprawa zdrowia publicznego. 

AMA została powołana również do reprezentacji grup lekarzy w sądach i przed organami 

administracji.528 Wytyczne zaproponowane przez AMA, w przeciwieństwie do wytycznych 

FDA, nie mają charakteru wiążącego i stanowią jedynie zalecenia.  

Zgodnie z tymi wytycznymi reklama DTCA powinna w pierwszej kolejności służyć 

szerzeniu wiedzy o leku oraz zawierać jasne i prawdziwe informacje. Poza tym reklama nie 

może zachęcać do samodzielnej diagnozy. Powinna również zawierać właściwe proporcje 

ryzyk i potencjalnych korzyści wynikających z podjętej terapii, a także wszelkie istotne 

ostrzeżenia związane z przyjęciem leku. AMA nie zaleca emisji reklamy niezwłocznie po 

wprowadzeniu produktu do obrotu, ponieważ lekarze muszą mieć czas na zapoznanie się z 

lekiem oraz obserwację jego wpływu na zdrowie pacjentów. W reklamach DTCA nie powinni 

występować aktorzy przebrani za lekarzy, ponieważ taki zabieg może wprowadzać pacjentów 

w błąd. Jeżeli w reklamie występują aktorzy odgrywający rolę lekarzy, wówczas należy w 

reklamie umieścić stosowne zastrzeżenie. Tak samo nie jest zalecane występowanie w DTCA 

lekarzy, również już niepraktykujących, a w przypadku, gdy w reklamie pojawia się lekarz, 

konieczne jest umieszczenie oświadczenia, że lekarz otrzymał wynagrodzenie za udział w 

reklamie. Jednocześnie stowarzyszenie AMA wyraziło pogląd, że DTCA powinno zostać 

zakazane lub regulacje związane z prowadzeniem reklamy powinny ulec zaostrzeniu, takiemu 

jak np. konieczność uzyskania zgody organu (w tym przypadku byłoby to FDA) na emisję 

reklamy przed jej publikacją. AMA stanęło również na stanowisku, że FDA wraz z 

odpowiednimi organami powinno przeznaczyć środki na kompleksowe badania związane z 

wpływem DTCA na społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na relację 

pacjenta z lekarzem.529 

 
528 https://www.ama-assn.org/about, (data dostępu: 14.03.2022 r.). 
529 https://policysearch.ama-assn.org/policyfinder/detail/Direct-to-

Consumer%20Advertising%20%28DTCA%29%20of%20Prescription%20Drugs%20and%20Implantable%20D

evices?uri=%2FAMADoc%2FHOD.xml-0-89.xml (data dostępu: 14.03.2022 r.). 
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7.3.4. Wytyczne PhRMA 

Pharmaceutical Manufacturers Association (dalej jako: „PhRMA”) to organizacja 

zrzeszająca i reprezentująca innowacyjne firmy farmaceutyczne,530 a zatem stanowi 

odpowiednik polskiej Infarmy. Od 15 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe wytyczne dotyczące 

reklamy DTCA, w których PhRMA stanęła na stanowisku, że DTCA stanowi istotne źródło 

informacji o lekach i możliwych formach terapii dla pacjentów. Wytyczne zakładają 

obowiązek zapewnienia, aby informacje przedstawiane w reklamach były prawdziwe, oparte 

na badaniach i nie wprowadzały w błąd. PhRMA powieliła w swoich wytycznych również 

obowiązek zachowania właściwej równowagi oraz obowiązek reklamowania leków zgodnie ze 

wskazaniami (on-label). PhRMA zaleca także przekazanie FDA reklamy przed jej emisją 

celem umożliwienia zgłoszenia uwag przez FDA. Zalecane jest również informowanie 

odbiorców, jeśli w reklamie występują aktorzy przebrani za lekarzy oraz jeśli w reklamie 

występują praktykujący lekarze. W tym drugim wypadku konieczne jest ujawnienie, czy lekarz 

otrzymał wynagrodzenie za udział w reklamie.  

PhRMA, w przeciwieństwie do innych organizacji, zaleca również, aby producenci 

zawierali w reklamach informację, jeżeli polepszenie stanu zdrowia może zostać uzyskane za 

pomocą zmiany stylu życia lub diety. Wytyczne PhRMA zachęcają firmy farmaceutyczne do 

promowania zdrowego stylu życia i świadomości związanej z występującymi obecnie 

chorobami. Pożądane jest również unikanie treści niedostosowanych do niepełnoletnich 

widzów w środkach przekazu, które są przeznaczone nie tylko dla dorosłych, ale również dla 

dzieci. Wytyczne PhRMA mają charakter dobrowolny tzn. muszą być przestrzegane jedynie 

przez firmy farmaceutyczne, które się do tego zobowiążą.531  

7.4 Zalety reklamy leków wydawanych na receptę kierowanej do publicznej wiadomości 

W literaturze wskazuje się, że jedną z największych korzyści, jakie może przynieść 

reklamowanie leków wydawanych na receptę, jest dostarczenie pacjentom wiedzy na temat 

schorzeń, ale także dostępnych na rynku leków na poszczególne jednostki chorobowe.532 

Wśród pacjentów chorujących np. na cukrzycę można wyróżnić dwie grupy: pacjentów, 

 
530 https://www.phrma.org/About, (data dostępu: 20.03.2022 r.). 
531 https://www.phrma.org/-/media/Project/PhRMA/PhRMA-Org/PhRMA-Org/PDF/P-

R/PhRMA_Guiding_Principles_2018.pdf, (data dostępu: 20.03.2022 r.).  
532 P. Mukherji, R. Janakirman, S. Dutta, S. Rajiv, How Direct-to-Customer…op.cit., s.95; F. Auton, The 

advertising…op.cit., s.31-32; J. West, National…op.cit., s.428; A. Andrzejewski, Direct-to-Consumer…op.cit., 

s.572. 
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u których zdiagnozowano to schorzenie i mają oni wiedzę, że chorują na cukrzycę oraz 

pacjentów, u których występują symptomy cukrzycy, którzy nie udali się do lekarza, aby 

postawił odpowiednią diagnozę i zaordynował leczenie. W tym drugim przypadku reklama 

produktów leczniczych, która pełni również funkcję informacyjną, może być narzędziem, 

dzięki któremu pacjenci z drugiej grupy powezmą informację, że występujące u nich objawy 

mogą świadczyć o stanie chorobowym i udać się do lekarza.533 Pacjenci mogą również odnieść 

korzyści z dostępu do wielu źródeł informacji o lekach i innych możliwościach leczenia, 

zamiast polegać wyłącznie na informacjach przekazanych przez lekarza. Podsumowując więc, 

w debacie dotyczącej zasadności DTCA, jako największą zaletę wskazuje się rolę edukacyjną, 

dzięki której wielu pacjentów decyduje się zadbać o swoje zdrowie.534  

Dodatkowym argumentem jest to, że reklamy leków o kategorii Rx mogą zachęcić 

pacjentów do szukania pomocy w przypadku chorób czy symptomów, o których wstydziliby 

się powiedzieć lekarzowi, nie otrzymując uprzednio informacji, że inni pacjenci również 

cierpią na podobne objawy.535 

Lekarze również wskazują, że DTCA promuje i zachęca do wizyty u lekarza i podjęcia 

z nim dialogu dotyczącego najskuteczniejszej formy leczenia. Posiadanie informacji 

o chorobie oraz możliwym leczeniu przez pacjenta w większości przypadków ułatwia 

rzeczowy dialog z lekarzem.536  

Jako kolejną zaletę wskazuje się wzmocnienie relacji pacjenta z lekarzem, bowiem 

pacjent, który jest dobrze poinformowany jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji lekarskiej, 

jest w stanie przeprowadzić bardziej rzeczową dyskusję i lepiej zrozumieć przekazywane mu 

w gabinecie lekarskim informacje.537  

DTCA zwiększa świadomość pacjentów o danych jednostkach chorobowych538 

i zmniejsza odsetek osób niezdiagnozowanych i niewłaściwie leczonych.539 Przykładem tego 

może być lek Procrit stosowany w leczeniu anemii poprzez stymulowanie produkcji 

czerwonych krwinek zawierających hemoglobinę, co może przeciwdziałać zmęczeniu. 

 
533 P. Mukherji, R.Janakirman, S.Dutta, S. Rajiv, How Direct-to-Customer…op.cit., s.95. 
534 C.L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.672. 
535 F. Auton, The advertising…op.cit., s.32; por. także H.S. Jin, Antidepressant direct-to-consumer prescription 

drug advertising and public stigma of depression: the mediating role of perceived prevalence of depression, 

“International Journal of Advertising”, vol. 34, nr 2., 2015, s.352. 
536 C.L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.672. 
537 J. Huh, R.Langteau, Presumed influence of direct-to-consumer (DTC) prescription drug advertising on 

patients, The Physician’s Perspectives, “Journal of Advertising”, vol. 36, nr 3, 2007, s.154. 
538 W. Amaldoss, Ch. He, Direct-to-Consumer Advertising of Prescription Drugs: A Strategic Analysis, 

“Marketing Science” vol. 28, nr 3, 2009, s.475. 
539 C.L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.673. 
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W ramach prowadzonej reklamy producent wskazywał, że może on być również stosowany 

u pacjentów poddanych chemioterapii, która oprócz wielu innych objawów ubocznych 

wywołuje chroniczne zmęczenie. Badania wykazały, że przed kampanią reklamową pacjenci 

onkologiczni rzadko zwracali się do lekarzy z powodu uczucia zmęczenia, a po jej emisji 

świadomość pacjentów onkologicznych co do odczuwanego zmęczenia i możliwości jego 

leczenia wzrosła w sposób znaczący.540  

I choć w następnym podrozdziale omówiono badania, w których część lekarzy 

opowiedziała się przeciwko DTCA, wielu praktyków wskazało, że DTCA pełni istotną funkcję 

informacyjną oraz zachęca pacjentów do uzyskania porady lekarskiej.541 

Zwolennicy DTCA twierdzą również, że reklamy leków stymulują wzrost konkurencji, 

co prowadzi do obniżenia cen leków na receptę.542 Argumentują oni, że DTCA sprzyja również 

wczesnemu leczeniu farmakologicznemu, co prowadzi do oszczędności wynikających 

z unikania kosztownych interwencji chirurgicznych i hospitalizacji.543 

W wyroku w sprawie Rimbert przeciwko Eli Lilly and Co. sąd apelacyjny, dziesiąty 

okręg, przyznał, że reklama DTCA może prowadzić do zjawiska, w którym pacjent domaga 

się przepisania danego leku od lekarza. Jednak sąd zauważył również, że ważnym elementem 

procesu diagnostyki i leczenia jest komunikacja lekarza z pacjentem, a im pacjent jest bardziej 

poinformowany o możliwościach leczenia oraz skutkach ubocznych związanych z niektórymi 

lekami, tym większe szanse ma lekarz na podjęcie decyzji o sposobie leczenia. Wynika to 

z faktu, że każdy organizm jest inny, przez co ten sam lek u dwóch pacjentów może wywołać 

odmienne skutki.544 

7.5 Wady reklamy leków wydawanych na receptę kierowanej do publicznej wiadomości 

Z drugiej strony podnoszone są obawy, że tego typu reklama może powodować, że pacjenci 

będą wywierać nacisk na lekarzy w celu otrzymania recepty na konkretny lek pochodzący od 

reklamowanej firmy farmaceutycznej.545 Może to doprowadzić do sytuacji, w której pacjenci 

celowo nie będą ujawniali niektórych informacji czy objawów, a będą kładli nacisk na inne, po 

 
540 C. L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.673. 
541 J. Huh, R. Langteau, Presumed influence…op.cit., s.155 i n. 
542 Ibidem, s.154. 
543 C. L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.673. 
544 Wyrok Sądu Apelacyjnego, dziesiąty okręg z 3 sierpnia 2011 r., Rimbert vs. Eli Lilly and Co. 577 F.Supp.2d 

1174, 1219 (D.N.M. 2008), https://casetext.com/case/rimbert-v-eli-lilly-co (data dostępu: 5.03.2022 r.). 
545 P. Mukherji, R. Janakirman, S. Dutta, S. Rajiv, How Direct-to-Customer…op.cit., s.95. 
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to, aby uzyskać receptę na konkretny lek. W efekcie istnieje zagrożenie, że wielu pacjentów 

będzie leczonych niewłaściwymi lekami, lub będą przyjmować leki, których nie potrzebują.546 

Dodatkowo obawy są związane z faktem, iż reklamy często kładą nacisk jedynie na 

pozytywne skutki, jakie może przynieść przyjmowanie danego leku, pomijając większość 

ryzyk, jakie wiążą się z ich przyjęciem.547 Lekarze informują również, że większość pacjentów 

znacznie lepiej rozumie korzyści płynące ze stosowania leku niż zagrożenia. Informacje 

o zagrożeniach są bowiem często prezentowane mniejszym drukiem lub – w przypadku reklam 

telewizyjnych – narrator wylicza efekty uboczne, podczas gdy bohater reklamy spaceruje 

z psem lub bawi się z wnukami, co siłą rzeczy odwraca uwagę od prezentowanych ostrzeżeń i 

danych o zagrożeniach.548 W jednym z badań postawiono tezę, że reklamy są celowo 

konstruowane w ten sposób. Zdaniem autorów badania taki efekt reklamodawcy osiągają 

poprzez zastosowanie różnego rodzaju technik, które na poziomie świadomym są 

niezauważalne, ale wpływają na naszą zdolność przyswajania informacji, np. zbliżenia i 

oddalenia kamery, kolorystyka, sceneria zewnętrzna, przebywanie bohatera reklamy wśród 

innych osób.549  

W jednym z badań biorący w nim udział lekarze aż w 79 % opowiedzieli się za 

niewłaściwym prezentowaniem leków przez reklamodawców. Lekarze stwierdzili, że leki 

często są prezentowane jako „magiczne rozwiązanie” na wszystkie problemy, które nie niesie 

ze sobą żadnego ryzyka.550 Kolejne z badań wykazało, że reklamy zaburzają postrzeganie 

niektórych chorób przez społeczeństwo551 lub nawet powodują przeświadczenie, że przyjęcie 

leku będzie przyjemnym doświadczeniem, minimalizując przy tym ryzyka związane z jego 

przyjęciem.552 Tak samo wykazano, że pacjenci oglądając reklamę leku, który jest 

przedstawiany jako skuteczny, zwracają dużo mniejszą uwagę na potencjalne zagrożenia czy 

skutki uboczne.553 

 
546 T. K. Mickey, R. E. Cuomo, B. A. Liang, The rise of digital direct-to-consumer advertising?: Comparison of 

direct-to-consumer advertising expenditure trends from publicly available data sources and global policy 

implications, “BMC Health Services Research”, vol.15, nr 236, 2015, s. 2; C.L. Ventola, Direct-to-

Consumer…op.cit., s.681. 
547 P. Mukherji, R. Janakirman, S. Dutta, S. Rajiv, How Direct-to-Customer…op.cit., s.95. 
548 J. King, L. Koppenhafer, R. Madrigal, Look, Puppies! A Visual Content Analysis of Required Risk Statements 

Embedded in Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising, “Journal of Public Policy & Marketing”, vol. 40 

nr 1, 2021, s. 47; C. L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.674.  
549 J. King, L. Koppenhafer, R. Madrigal, Look, Puppies!...op.cit., s.52. 
550 L. Mulligan, You Can't Say…op.cit., s.462 i powołana tam literatura.  
551 Ibidem.  
552 Ibidem, s.463.  
553 C. L. Ventola, Direct-to-Consumer …op.cit., s.674. 
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Wielu lekarzy sprzeciwia się DTCA, ponieważ uważają, że przekonywanie pacjentów, 

iż żądany lek jest niewłaściwy, jest trudne i czasochłonne. Dane wskazują, że przeciętna wizyta 

lekarska trwa od 16 do 21 minut. Jeśli konieczne jest omówienie prośby o wystawienie 

niewłaściwej recepty, lekarzowi pozostaje niewiele czasu na inne, ważniejsze kwestie. 

Dyskusje na temat reklamowanych leków mogą wpływać na cele pacjenta, uszczuplać czas na 

wykonanie lub zlecenie badań, a także uprzedzać rozmowy na temat zmiany stylu życia lub 

kwestii zdrowia psychicznego. Wielu klinicystów wyraża także niezadowolenie z faktu, że są 

stawiani w roli strażnika reklamowanego towaru, zamiast skupiać się wyłącznie na medycynie 

opartej na dowodach naukowych.554 

Przeciwnicy DTCA podnoszą, że może ona prowadzić do promowania drogich leków, 

zamiast leków generycznych, które są tak samo skuteczne i dużo tańsze.555 Badania bowiem 

pokazują, że leki, które są często reklamowane, są również częściej kupowane.556 

Podaje się również, że niektóre z firm przeznaczają dużo większe środki finansowe na 

reklamę niż na badania i rozwój.557 

W literaturze wskazuje się, że lekarze obawiają się, że reklamowanie leków o kategorii 

Rx na takie schorzenia jak cukrzyca, łysienie czy otyłość spowoduje powstanie 

u społeczeństwa przeświadczenia, że każdy symptom można załagodzić lekiem, odsuwając na 

drugi plan konieczność zdrowego odżywiania się, uprawiania sportu czy odpoczynku.558   

Kolejną wątpliwość budzi wprowadzona od 9 lipca 2019 r. zasada nakazująca 

reklamodawcom umieszczanie w reklamie cen leków, jeśli przekraczają one średnio 35 

dolarów za miesięczną kurację.559 W literaturze wskazuje się bowiem, że może to wywrzeć na 

pacjentach-konsumentach skutek marketingowy w postaci przyjęcia, że droższe znaczy lepsze 

lub bardziej skuteczne. Jest to o tyle istotne, że często ubezpieczyciel pokrywa część albo 

większość ceny zakupu leku.560  

 
554 Ibidem, s.681. 
555 D. G. Arnold, J. L. Oakley, Prescription Drugs and Administrative Costs, The Politics and Strategy of Industry 

Self-Regulation: The Pharmaceutical Industry's Principles for Ethical Direct-to-Consumer Advertising as a 

Deceptive Blocking Strategy, “Journal of Health Politics, Policy and Law”, vol. 38, nr 3, 2013, s.507; 

C. L. Ventola, Direct-to-Consumer… op.cit., s.682. 
556 F. Auton, The advertising…op.cit., s.20. 
557 A. Kuzucan i in., Pharmacists can help to end direct-to-consumer advertising, “American Society of Health-

System Pharmacists”, v.74, nr 10, 2017, s. 640; Ch. D. Yang i in. Pharmacists…op.cit., s.640. 
558 F. Auton, The advertising…op.cit., s. 29; tak też K. C. Stange, Time to ban direct-to- consumer prescription 

drug marketing, “Annals of Family Medicine”, vol. 5 nr 2, 2007, s 102; D.G. Arnold, J.L. Oakley, 

Prescription…op.cit., s.507. 
559 https://www.kslaw.com/news-and-insights/cms-issues-final-rule-requiring-the-disclosure-of-drug-list-prices-

in-direct-to-consumer-television-ads, (data dostępu: 30.01.2022 r.) 
560 R. A. Bohrer, Direct-to-Consumer Ads Are Misleading: Concise Statements of Effectiveness Should Be 

Required, “Journal of Health Care Law and Policy”, vol. 22, nr 2, 2020, s.209-210.  
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Wskazuje się również, że producenci leków mogą tworzyć fałszywy obraz różnych 

jednostek chorobowych po to, aby zwiększyć zasięg swojej kampanii. Tak było w przypadku 

Pharmacia&Upjohn, która jest producentem leku na nadreaktywny pęcherz (overactive 

bladder, dalej jako: „OAB”), który wiąże się z nietrzymaniem moczu oraz nykturią. Reklama 

w/w leku sugerowała, że jest on odpowiedni dla osób, które często muszą korzystać z toalety, 

w tym podczas podróży – co nie jest równoznaczne z wystąpieniem OAB.561 Podobnie było 

w przypadku GlaxoSmithKline (GSK) produkującej antydepresant Paxil skierowany do 

pacjentów z fobią społeczną, która w chwili wejścia leku na rynek dotykała nielicznego odsetka 

osób. GSK przyjęła własną definicję fobii społecznej, zaliczając do jej symptomów 

„nieśmiałość”, przez co znacząco rozszerzyła krąg potencjalnych odbiorców.562  

Dodatkowo w literaturze podnosi się, że reklama DTCA dla producentów leku jest 

wyłącznie próbą przechylenia szali sprzedaży na ich stronę, w szczególności w przypadku 

leków, które należą do tej samej grupy, mają te same wskazania i wykazują się podobną 

skutecznością.563  

Badania przeprowadzone w 2007 r. wykazały, że w wielu reklamach podawano 

prawdziwe i weryfikowalne informacje o leku, natomiast nie podano wszystkich istotnych dla 

pacjenta informacji. W tym samym badaniu wykazano, że reklamy leków często bazowały na 

ludzkich emocjach.564 To znów może prowadzić do prób leczenia różnych stanów, które 

z medycznego punktu widzenia są nieuzasadnione.565 

Wiele reklam leków w telewizji amerykańskiej nie wprowadza w błąd, ale jednocześnie 

może wpłynąć na decyzję konsumentów o zakupie leku poprzez sugerowanie wyższego 

poziomu bezpieczeństwa. Typowym przykładem jest często słyszane zdanie „lek zatwierdzony 

przez FDA”. Jest to zwykły chwyt marketingowy, ponieważ każdy lek zanim zostanie 

dopuszczony do obrotu musi zostać zatwierdzony przez FDA. Nie jest to stwierdzenie 

niezgodne z prawdą, ale wywołuje u konsumentów przeświadczenie, że lek ten jest 

bezpieczniejszy niż inne (zwłaszcza u tych z nich, którzy nie wiedzą jaka jest procedura 

dopuszczania produktów leczniczych do obrotu).566 

 
561 A. L. Connors, Big bad…, s.272.  
562 Ibidem, s.273. 
563 R. A. Bohrer, Direct-to-Consumer…op.cit., s.211.  
564 N. M. Alperstein, Awareness of and Attitudes Toward Direct-to-Consumer Prescription Drug Advertising 

Among Young Adults, “Health Marketing Quarterly”, vol. 31, nr 3, 2014, s. 232; por. także J. West, 

National…op.cit., s.407.  
565 J. West, National…op.cit., s.407. 
566 J. E. Perry, A. D. Cox, D. Cox, Direct-to-Consumer Drug Advertisements and the Informed Patient: Legal, 

Ethical, and Content Analysis, “American Business Law Journal”, vol. 50, nr 4, 2013, s.764. 
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Co interesujące, w USA dozwolone jest również reklamowanie leków Rx 

przeznaczonych dla dzieci i nastolatków (np. AstraZeneca wyprodukowała spot reklamowy, 

w którym postać rysunkowa o imieniu Pulmi tłumaczyła dzieciom, jakie objawy daje astma).567 

W literaturze podkreśla się, że w przypadku takich reklam to rodzice są zamierzonym odbiorcą, 

ale interakcja z małymi pacjentami ma wpływ na zwiększenie świadomości o chorobach, które 

dotykają nas od najmłodszych lat.568 

Głośnym echem odbiła się również emitowana w USA reklama YAZ, które były 

reklamowane nie jako tabletki antykoncepcyjne (zgodnie ze wskazaniem), tylko jako 

polepszające „styl życia” (life style drug). Reklama ta zawierała popularne wśród ówczesnych 

nastolatków utwory muzyczne oraz stroje. Bayer (producent leku YAZ)569 sugerował, że 

głównym zadaniem tego leku jest zwalczanie wahań nastrojów oraz trądziku u młodych kobiet 

i nastolatek. W efekcie Bayer musiał przeprowadzić kampanię reklamową wyjaśniającą, że 

tabletki te mają zapobiegać niechcianej ciąży, a sprostowanie to kosztowało spółkę 20 

milionów dolarów.570  

W USA była również emitowana reklama produktu leczniczego Symbicort na zapalenie 

górnych dróg oddechowych, w której występowały postaci rysunkowe. Na początku reklamy 

dziadek opowiadał wnukowi bajkę o wilku, który miał problemy z oddychaniem, natomiast 

wszelkie informacje, wskazania, obostrzenia i możliwe działania niepożądane są czytane przez 

lektora, gdy w tle pojawiają się bajkowe postacie. Lek ten jest przeznaczony dla dorosłych oraz 

dla dzieci powyżej 6 roku życia.571 

W jednym z artykułów autor opisywał reklamy leków Latuda (na chorobę 

dwubiegunową) i Belsomra (na bezsenność) wskazując, że przekazy reklamodawców 

sugerowały, że przyjęcie tych leków z pewnością wyleczy symptomy choroby. W ocenie 

R.A.Bohrera w reklamie zabrakło informacji np., że lek „może łagodzić objawy choroby”, czy 

też „charakteryzuje się 50 % skutecznością”, przez co przekaz mógł wprowadzić pacjentów 

w błąd.572 

W literaturze podnosi się także, że możliwość reklamowania leków na receptę zwiększa 

ich cenę, ponieważ co do zasady leki w USA są droższe niż w Europie, często nawet 

dwukrotnie.573 W 2011 roku przeprowadzono badania, że na każdy dolar wydany przez firmę 

 
567 N. M. Alperstein, Awareness…op.cit., s.235. 
568 Ibidem, s.235. 
569 https://www.bayer.com/sites/default/files/YAZ_PLUS_EN_PIL.pdf (data dostępu: 28.08.2022 r.). 
570 N. M. Alperstein, Awareness… op.cit., s.236. 
571 https://www.youtube.com/watch?v=e-_cZFMfm0w, (data dostępu: 22.04.2022 r.).  
572 R. A. Bohrer, Direct-to-Consumer…op.cit., s.213.  
573 A. L. Connors, Big bad…op.cit., s.282.  
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farmaceutyczną, na reklamę DTCA przypadało 2,20 dolarów zysku w sprzedaży leków 

wydawanych na receptę. To znów wzbudziło dyskusję, czy reklamowanie takich produktów 

leczniczych może prowadzić do ich nadużycia.574 H. Harrel w swoim artykule przywołuje 

dodatkowe strategie marketingowe, jakie podejmują producenci leków wydawanych na 

receptę, w tym quizy internetowe czy dany lek jest potrzebny pacjentowi odczuwającemu 

konkretne symptomy, a także kupony na leki.575  

Dodatkowo podnosi się wątpliwości związane z faktem, że komórka FDA oddelegowana 

do kontrolowania zgodności reklam z prawem liczy mniej niż 10 osób, które średnio muszą 

zweryfikować 21 tysięcy reklam rocznie.576 Przez to niezwłoczne zakazanie prowadzenia 

reklam wprowadzających w błąd czy bazujących na lęku jest niemożliwe i takie reklamy mogą 

być emitowane przez długi czas, zanim FDA podejmie właściwe kroki.577 Również kary, jakie 

może wymierzyć FDA, choć to w praktyce zdarza się rzadko, mogą sięgać maksymalnie 750 

tysięcy dolarów, co – choć wydaje się wysoką grzywną – dla firm farmaceutycznych, 

zarabiających 9 dolarów na każdy wydany na reklamę dolar, nie wydaje się być dotkliwe 

finansowo.578  

Moim zdaniem dużym niebezpieczeństwem są informacje o lekach o kategorii Rx 

publikowane w USA przez influencerów. Głośnym echem wybrzmiała sprawa z 2015 r., gdzie 

jedna z najbardziej znanych celebrytek w USA opublikowała informacje o leku na receptę 

przeznaczonym dla kobiet w ciąży, które cierpią na silne nudności.579 Influencerka 

opublikowała post na platformie Instagram, w którym poinformowała, że współpracuje 

z producentem leku w celu „szerzenia świadomości o możliwości leczenia nudności u kobiet w 

ciąży”. FDA zareagowało, przesyłając upomnienie podmiotowi odpowiedzialnemu, a post 

został edytowany w ten sposób, że dodano wszelkie ostrzeżenia i możliwe działania 

niepożądane.580 W efekcie jego treść była bardzo zbliżona do treści DTCA prezentowanych 

np. w reklamach telewizyjnych czy radiowych w USA. FDA ogłosiło, że ma zamiar 

przygotować wytyczne dla sytuacji, w których o lekach wypowiadają się influencerzy.581 W 

mojej ocenie przyzwolenie na takie działanie jest o tyle niebezpieczne, że młodzi ludzie często 

 
574 H. Harrell, Direct-to-Consumer Advertising of Prescription Pharmaceuticals, the Learned Intermediary 

Doctrine, and Fiduciary Duties, “Indiana Health Law Review”, vol. 8, nr 1, 2011, s.72.  
575 Ibidem, s. 72.  
576 J. Mulligan, You Can't Say…op.cit., s.447; C.L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.671. 
577 J. Mulligan, You Can't Say…op.cit., s.447. 
578 Ibidem, s.448. 
579 T.V. Bentz, C. Veltri, The Indirect Regulation of Influencer Advertising, “Food and Drug Law Journal”, vol. 

75, nr 2, 2020, s.190. 
580 Ibidem, s.191-192. 
581 Ibidem, s.189.  
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powielają zachowania celebrytów, a przy lekach, nie tylko tych wydawanych na receptę, może 

to nieść bardzo niebezpieczne konsekwencje.  

7.6 Doktryna poinformowanego pośrednika (ang. intermediary doctrine)  

W niektórych stanach, na podstawie ugruntowanego orzecznictwa, odchodzi się od 

ogólnej zasady, że obowiązek poinformowania o działaniach niepożądanych oraz innych 

ważnych informacjach związanych z przyjęciem leku spoczywa na producencie.582 Wiele 

sądów stanowych przyjmuje, że obowiązek ten powinien spoczywać na lekarzu (jako tzw. 

poinformowanym pośredniku, „learned intermediary”).583 Po raz pierwszy to pojęcie pojawiło 

się w wyroku w 1967 r. w sprawie Sterling Drug, Inc. przeciwko Cornish.584 

W judykaturze uzasadnia się takie podejście faktem, że to lekarz jest profesjonalistą, 

który posiada niezbędną wiedzę, aby zrozumieć ostrzeżenia oraz ocenić, czy dane leczenie jest 

odpowiednie dla pacjenta.585 Po drugie, skoro to lekarz przepisuje dany lek, to powinien 

również poinformować pacjenta o zasadach jego stosowania, dawkowaniu oraz możliwych 

działaniach niepożądanych.586 Po trzecie, producent ma bardzo ograniczone możliwości 

komunikowania takich informacji bezpośrednio pacjentowi587 zważywszy, że inaczej niż 

w Polsce, w USA leki na receptę są przesypywane do specjalnego opakowania z naklejką 

zawierającą informacje takie jak: dane pacjenta, rodzaj leku, stosowanie.588 Leki te wydaje 

farmaceuta, a pacjent nie ma dostępu do ulotki leku. Zasadę poinformowanego pośrednika, 

zwalniającą producenta leku z obowiązku poinformowania pacjenta o działaniach 

niepożądanych, stosują 44 stany. Jednym stanem, który w całości odrzuca powyższą koncepcję 

jest New Jersey, zgodnie z wyrokiem z 1999 r.589 Sądy stanowe przewidują jednak nieliczne 

wyjątki od zasady poinformowanego pośrednika. Przykładowo Sąd Najwyższy 

 
582 Wyrok Sądu Najwyższego w Kentucky z 17 czerwca 2004 r., Larkin v. Pfizer, Inc., 153 S.W.3d 758, 

https://cite.case.law/sw3d/153/758/ (data dostępu: 9.01.2022 r.).  
583 H. Harrell, Direct-to-Consumer…op.cit., s. 73; M.J. Davis, Time…op.cit., s. 431; J. Huh, R. Langteau, 

Presumed influence…op.cit., s. 155. 
584 Wyrok Sądu Apelacyjnego, ósmy okręg w Missouri z 12 czerwca 1967, Sterling Drug, Inc. v. Cornish, 370 

F.2d 82, 84 (8th Cir. 1966), https://casetext.com/case/sterling-drug-inc-v-cornish (data dostępu: 9.01.2022).  
585 Wyrok Sądu Najwyższego w Kentucky z 17 czerwca 2004 r., Larkin v. Pfizer, Inc., 153 S.W.3d 758, 

https://cite.case.law/sw3d/153/758/ (data dostępu: 9.01.2022 r.). 
586 Ibidem. 
587 Ibidem. 
588 por. E. E. Lipowski i in., Time Savings Associated With Dispensing Unit-of-Use Packages, “Journal of the 

American Pharmaceutical Association”, vol. 42, nr 4, 2002, s.577-581.  
589 Wyrok Sądu Najwyższego w New Jersey z 9 sierpnia 1999 r., Perez v. Wyeth Laboratories Inc., 161 N.J. 1, 

734 A.2d 1245 https://cite.case.law/nj/161/1/ (data dostępu: 9.01.2022 r.), należy przy tym wskazać, że New 

Jersey jest jednym z nielicznych stanów, które przyjęło zasadę, że w drodze wyjątku to producent jest obowiązany 

poinformować pacjenta o działaniach niepożądanych.  
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w Massachusetts stwierdził, że zasada poinformowanego pośrednika nie powinna mieć 

zastosowania w przypadku tabletek antykoncepcyjnych, w sprawie, w której powódka doznała 

udaru wskutek przyjmowania doustnych hormonów, a producent nie wskazał wprost, że ich 

przyjęcie wiąże się z ryzykiem udaru, informując jedynie, że zażywanie tego leku może 

prowadzić do zakrzepów. Sąd stwierdził bowiem, że doustna antykoncepcja tym różni się od 

pozostałych leków, że przyjmują ją kobiety zdrowe i to w różnym wieku, a produkty te wiążą 

się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.590 Dodatkowo w przypadku takich 

produktów leczniczych, rola lekarza jest ograniczona, ponieważ może przepisać dany lek na 

cały rok, podczas jednorazowej konsultacji, a to do pacjentki należy decyzja czy i jak długo 

będzie go przyjmować. Tak samo zasada ta doznaje ograniczeń w przypadku szczepień, które 

często są wykonywane masowo w klinikach przez pielęgniarki, gdzie kontakt pacjenta 

z lekarzem może być ograniczony.591 

W tym miejscu zasadne jest dokonanie syntezy i podsumowania zasad związanych 

z reklamą DTCA w USA oraz OTC w Polsce i próba ich porównania z istotnym zastrzeżeniem, 

że są to różne rodzaje reklam w dwóch różnych ustawodawstwach – jednak mają pewne 

wspólne elementy.  

Pierwszą, najbardziej istotną różnicą jest to, że w USA reklamowanie leków na receptę 

do publicznej wiadomości jest dozwolone, podczas gdy polski ustawodawca zakazuje takich 

praktyk w art. 57 p.f. 

Drugą różnicą jest brak ustawowej definicji pojęcia „reklamy” czy „reklamy leków” 

w przypadku DTCA, podczas gdy w ustawodawstwie polskim taka definicja została 

przewidziana. Jedynie z treści paragrafu 352(n) USC pośrednio wynika, że ustawodawca 

federalny za reklamę uznaje wszelkie materiały opisowe wydane lub mające zostać wydane 

przez producenta leku, producenta opakowania lub dystrybutora w odniesieniu do leku. Polski 

ustawodawca rozumie reklamę w sposób dużo węższy, jako działanie marketingowe lub 

komunikat zawierający zachętę. Dodatkowo w polskiej ustawie reklama leków rozumiana jest 

jako działanie nakierowane na zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, 

sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych (art. 52 p.f.), podczas gdy ustawodawca 

federalny nie wymaga spełnienia takiego warunku.  

 
590 Wyrok Sądu Najwyższego w Massachusetts z 28 lutego 1985 r. w sprawie MacDonald v. Ortho Pharmaceutical 

Corp. – 394 Mass. 131, 475 N.E.2d 65 (1985), https://law.justia.com/cases/massachusetts/supreme-

court/volumes/394/394mass131.html (data dostępu: 16.01.2022 r.).  
591 Wyrok Sądu Najwyższego Missisipi z 27 lipca 1988 r., Wyeth Laboratories, Inc. V. Billy Joe Fortenberry, 530 

So. 2d 688 (1988), https://law.justia.com/cases/mississippi/supreme-court/1988/57351-1.html (data dostępu: 

6.02.2022 r.). 
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I choć w Polsce reklama leków wydawanych na receptę jest zakazana, dokonując 

porównania reklamy leków OTC w Polsce i DTCA w USA należy zauważyć, że wspólnym 

elementem jest zakaz wprowadzania w błąd. Oczywistym jest, że wprowadzenie takiej zasady 

jest podyktowane dobrem pacjentów-konsumentów i koniecznością ochrony ich interesu. 

W Prawie farmaceutycznym ustawodawca nie przewidział definicji reklamy wprowadzającej 

w błąd, a zatem pojęcie to w polskiej doktrynie może być interpretowane przy uwzględnieniu 

definicji ustawowej w ZNKU oraz interpretacji zawartych w orzecznictwie sądów 

powszechnych. W CFR przewidziano natomiast wyznaczniki, które pozwalają uznać reklamę 

za wprowadzającą w błąd (niezatwierdzone oświadczenie o tym, że lek jest lepszy, 

bezpieczniejszy i bardziej skuteczny od innych; informacje naukowe albo opinie o leku, które 

zostały podważone na podstawie nowszych i bardziej wiarygodnych źródeł). W obu 

ustawodawstwach informacje zawarte w reklamie muszą być zgodne z informacjami 

zawartymi na opakowaniu (USA) lub ChPL (Polska). 

Dalej, polski ustawodawca przewiduje obowiązek, aby reklama prezentowała produkt 

leczniczy obiektywnie oraz informowała o jego racjonalnym stosowaniu. Odpowiednikiem 

w amerykańskim ustawodawstwie jest obowiązek zachowania fair balance. W Polsce 

zakazane jest kierowanie reklamy do dzieci oraz wykorzystywanie wizerunku lekarzy, 

farmaceutów czy osób znanych publicznie. Co interesujące, takie zakazy nie zostały 

przewidziane w USC, CFR ani wytycznych FDA. Zalecenie, aby w reklamach DTCA nie 

występowali lekarze czy aktorzy przebrani za lekarzy zawierają niewiążące formalnie 

wytyczne AMA.592 W Prawie farmaceutycznym przewidziano również szereg szczegółowych 

zakazów reklamowych takich jak sugerowanie, że lek pozwoli na uniknięcie porady lekarskiej, 

poprawi stan zdrowia nawet osoby zdrowej, nieprzyjęcie leku pogorszy stan zdrowia chorego, 

czy że lek jest kosmetykiem lub suplementem diety. Takich zakazów expressis verbis nie 

przewidują ustawy na poziomie federalnym, jednakże można domniemywać, że powyższe 

sugestie zostałyby zakwalifikowane jako reklama wprowadzająca w błąd.  

Jednocześnie prawo amerykańskie przewiduje te same wymogi dla reklamy kierowanej 

do pacjentów jak i reklamy kierowanej do profesjonalistów,593 podczas gdy Prawo 

farmaceutyczne przewiduje osobne regulacje związane z reklamą kierowaną do 

profesjonalistów.  

 
592 Por. D. A. Kracov, M. V. Davar, Pharmaceutical Advertising 2020, A practical cross-border insight into 

pharmaceutical advertising 17th Edition, s.288, https://www.arnoldporter.com/-

/media/files/perspectives/publications/2020/07/usa-chapter-pharmaceutical-advertising-2020.pdf? (data dostępu: 

30.04.2022 r.). 
593 Ibidem. 
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Dokonując oceny działalności organów w zakresie nadzoru nad polskimi reklamami 

OTC oraz amerykańskimi reklamami DTCA, należy stwierdzić, że w Polsce Główny Inspektor 

Sanitarny wydaje decyzje w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy, a w 

USA jednostka Office of Prescription Drug Promotion (Biuro do spraw promocji leków 

wydawanych na receptę, dalej jako: „OPDP”) należąca do FDA wysyła listy z wezwaniem do 

zaprzestania prowadzenia reklamy DTCA niezgodnej z prawem594 (ang. warning letters). 

Zatem pomimo odrębnej formy, w jakiej podejmowane są powyższe kroki, pełnią one tę samą 

rolę, tj. doprowadzenie do zaprzestania prowadzenia reklamy niezgodnej z prawem. 

Sprzeczności, jakich najczęściej dopatrywał się polski organ, to brak zgodności treści reklamy 

z ChPL i wprowadzanie w błąd. OPDP natomiast zauważał pominięcie ostrzeżeń lub 

niewystarczające ostrzeżenia o ryzyku związanym z przyjęciem leku, wprowadzanie w błąd 

oraz niewystraczające informacje dotyczące wskazań.595 Podobnie w przypadku 

niezastosowania się do decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jak i listu Office of 

Prescription Drug Promotion, na prowadzącego reklamę mogą zostać nałożone kary 

pieniężne.  

W tym miejscu zasadne jest opisowe porównanie przykładowych reklam 

audiowizualnych w obu ustawodawstwach.  

Jako pierwsza zostanie opisana polska reklama produktu leczniczego pod nazwą Apap 

(leku OTC), zawierającego substancję czynną paracetamol. W reklamie tata dwóch chłopców 

obiecuje im wyjazd na żagle, jednak dopada go silny ból pleców. Wtedy przyjmuje lek Apap, 

na ekranie wyświetla się informacja „bezpieczny i skuteczny”, a aktor mówi „Żona podała mi 

Apap, bo można po nim bezpiecznie prowadzić. Zanim ruszyliśmy, ból całkiem zniknął”. 

Następnie lektor odczytuje wymaganą prawem formułę „Przed użyciem zapoznaj się z treścią 

ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy 

lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.”596 Dopiero w ostatnich 3 

sekundach na wąskim pasku wyświetlane są (jak się wydaje) przeciwwskazania. Natomiast 

napis jest na tyle mały i zlewający się z tłem, że jego odczytanie jest niezwykle 

problematyczne. 

Zatem jako przeciętny konsument, po obejrzeniu takiej reklamy, jestem przekonana, że 

lek ten jest standardowym lekiem przeciwbólowym, a przede wszystkim, że jest bezpieczny. 

 
594 H. Kim, Trouble Spots in Online Direct-to-Consumer Prescription Drug Promotion: A Content Analysis of 

FDA Warning Letters, (w:) International Journal of Health Policy and Management, 2015, 4(12), s.815.  
595 Ibidem, s.818. 
596 https://www.youtube.com/watch?v=aFOf4uicF3g, (data dostępu: 15.06.2022 r.).  
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Mało osób jednak wie, a wynika to bezpośrednio z ChPL, że paracetamolu nie wolno stosować 

dłużej niż 5 dni bez konsultacji lekarskiej, nie wolno go stosować w przypadku niewydolności 

wątroby i nerek, a w czasie przyjmowania leku nie wolno spożywać alkoholu. Co więcej, 

przedawkowanie paracetamolu może skutkować śmiercią. W przypadku przyjęcia powyżej 10 

tabletek na dobę, należy sprowokować wymioty lub udać się do szpitala. Leczenie zatrucia 

paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii. W połączeniu 

z niektórymi lekami Apap może prowadzić do uszkodzenia wątroby.597 Nie twierdzę przy tym, 

że lek ten jest niebezpieczny, jednak aby był bezpieczny, pacjent musi znać zasady jego 

stosowania. Reklama takich informacji nie dostarcza, wskazując jedynie na konieczność 

zapoznania się z treścią ulotki.  

Kolejnym przykładem dla reklamy leku Apap jest reklama, w której kobieta 

w zaawansowanej ciąży mówi „Mam Apap, usuwa ból głowy i mogę go brać nawet w moim 

stanie”. Następnie lektor odczytuje powyższą formułę dotyczącą zapoznania się z treścią 

ulotki. Aktorka następnie mówi „Apap uwalnia się w 3 minuty”. Dopiero w 14 sekundzie na 

ekranie można dostrzec ikony „jak najkrócej”, „najmniejsze dawki”, „gdy konieczne”, 

jednakże ani lektor ani aktorka nie odczytują tych komunikatów. Z ChPL wynika bowiem, że 

„Badania na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu, jednakże nieznane są wyniki 

kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży 

wskazuje na to, że lek nie wywołuje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów lub 

noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u 

dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Paracetamol 

można stosować w okresie ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Jednak należy wówczas 

podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas i możliwie najrzadziej.”  

Nie ulega wątpliwości, że osoba w ciąży może odczuwać na tyle silny ból, że zażycie 

leku przeciwbólowego będzie konieczne, jednak uważam, że informacja o tym, że wówczas 

należy przyjąć najmniejszą dawkę i stosować lek najkrócej jak to możliwe i gdy tylko jest to 

konieczne powinna zostać wyraźnie przedstawiona i to w pierwszej kolejności. Ponieważ to 

ostrzeżenie pojawia się jedynie w formie grafiki z boku ekranu, może zostać niedostrzeżone, 

natomiast konsument zapamiętuje główny (błędny) przekaz: w ciąży przyjmowanie leku Apap 

jest bezpieczne.  

 
597https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ

yZzlqbL4AhXSiIsKHfC6AQQQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Frejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl%2

Fapi%2Frpl%2Fmedicinal-products%2F649%2Fcharacteristic&usg=AOvVaw0NvtAbqYiNWtJvgjycRCao  
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Dla kontrastu, przykładowa reklama leku Rx pod nazwą „Trulicity” przebiega 

następująco. W reklamie występuje kilku aktorów, którzy opowiadają o tym, że Trulicity to 

lek dla pacjentów z cukrzycą, należy go przyjmować raz w tygodniu i jest łatwy w użyciu 

(forma iniekcji podskórnej). Następnie wyświetlony jest na cały ekran obraz z nazwą leku, 

substancji czynnej i dawką. Kolejno obserwujemy, jak aktorzy wykonują czynności życia 

codziennego a lektor odczytuje „Trulicity to lek przeznaczony dla pacjentów z cukrzycą typu 

2. Nie jest insuliną. Obniża poziom cukru, gdy jest stosowany w połączniu z dietą i ćwiczeniami. 

Nie jest to lek, który powinien być stosowany w pierwszej kolejności w leczeniu cukrzycy ani u 

pacjentów z cukrzycą typu 1. Nie przyjmuj Trulicity, jeśli ty lub ktoś z twojej rodziny 

chorowaliście na raka tarczycy. Przerwij przyjmowanie Trulicity i natychmiast skonsultuj się 

z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek zgrubienia wokół szyi, ból brzucha, wysypka, 

swędzenie, problemy z oddychaniem. Poważne działania niepożądane to: rak trzustki, a częste 

działania niepożądane to nudności, ból brzucha, niestrawność i obniżenie apetytu.” Następnie 

jeden z aktorów mówi „zapytaj swojego lekarza, czy Trulicity to właściwy wybór dla 

ciebie”.598 

Na podstawie opisanych powyżej reklam widać zatem wyraźnie, że z przykładowej 

reklamy leku Rx w USA pacjent jest w stanie uzyskać rzetelną wiedzę, podczas gdy polskie 

reklamy leku OTC pomijają istotne informacje, które mogą spowodować niewłaściwe 

stosowanie leku.  

8 Wolność słowa w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych  

Wolność słowa jest w USA gwarantowana na podstawie Pierwszej Poprawki. Jest ona 

elementem tzw. Bill of Rights zgłoszonego w 1789 r., a ratyfikowanego w 1791 r.599 Zgodnie 

z Pierwszą Poprawką „Żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić 

swobodnego praktykowania jej, ograniczyć wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do 

spokojnych zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom petycji o naprawienie 

krzywd”.600 Ingerencja w wolność słowa w USA, zgodnie z doktryną state action, zyskuje 

ochronę przez standard konstytucyjny tylko wtedy, gdy można ją przypisać władzy. Innymi 

słowy – ingerencja w wolność słowa w przypadku np. publikacji materiału prasowego przez 

 
598 https://www.youtube.com/watch?v=xipiotOLGDY (data dostępu: 9.07.2022 r.). 
599 L. Pastusiak, Kwestie zagraniczne w okresie kształtowania się Konstytucji Stanów Zjednoczonych, (w:) 

J. Wróblewski (red.) Konstytucja USA 1787-1987, Warszawa 1987, s.246. 
600 Ibidem, s.246. 
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podmiot prywatny podlega zasadom prawa stanowego.601 Z tej też przyczyny wolność słowa 

zyskuje większą „wagę” niż np. prawo do prywatności. Nadto w USA istnieje domniemanie 

zgodności ustawy z Konstytucją, a zatem ten, kto zarzuca sprzeczność, musi ją udowodnić.602  

Elementem wolności słowa jest tzw. komercyjna wolność słowa (ang. commercial 

freedom of speech), która została wyodrębniona przez judykaturę i stanowi stały element linii 

orzeczniczej już od lat 70.603 Co interesujące, początkowo Sąd Najwyższy Stanów 

Zjednoczonych wykluczył zastosowanie Pierwszej Poprawki do wypowiedzi o charakterze 

komercyjnym, jednakże później zmienił swoje stanowisko.604 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że komercyjna wolność słowa gwarantuje 

korzyści i ochronę nie tylko przedsiębiorcom, ale także konsumentom.605 Po pierwsze, 

gwarantuje dostęp do informacji o dobrach i usługach dostępnych na rynku, co pomaga 

konsumentom podjąć decyzję przy wyborze produktów. Informacja ekonomiczna jest tak samo 

istotna w prawodawstwie USA jak informacja polityczna.606 Po drugie, Pierwsza Poprawka 

przejawiająca się właśnie w komercyjnej wolności słowa gwarantuje odpowiednią rywalizację 

producentów na rynku, powodując, że rynek jest elastyczny i zawsze nadąża za zmianami 

w otaczającym świecie.607  

Sprawa Virginia Pharmacy Board przeciwko Virginia Citizens Consumer Council 

z 1976 r. była pierwszą sprawą, w której Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przesądził, że 

Pierwsza Poprawka chroni wolność słowa wypowiedzi komercyjnych poprzez unieważnienie 

ustawowego zakazu informowania o cenach leków przez farmaceutów. Sąd skonstatował, że 

zakaz udzielania prawdziwych, zgodnych z prawem informacji w przypadku, gdy istnieją 

jedynie „obawy” (ang. fear) przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami takiego 

zakazu, jest niezgodny z Konstytucją.608 Jednocześnie sąd wskazał, że powyższe zastrzeżenie 

nie ma zastosowania do ograniczeń, których celem jest jedynie wskazanie miejsca i czasu 

prowadzenia reklamy lub wypowiedzi komercyjnej, dopóki nie wpływa na treść wypowiedzi, 

 
601 J. Skrzydło, Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego 

Trybunały Praw Człowieka, Analiza porównawcza, Toruń 2013, s.17. 
602 Ibidem, s.355.  
603 L. Noah, Truth or Consequences: Commercial Free Speech vs. Public Health Promotion (at the FDA), “Health 

Matrix: Journal of Law-Medicine”, vol. 21, nr 1, 2011, s.35; M. Górski, Swoboda wypowiedzi artystycznej. 

Standardy krajowe i międzynarodowe, Warszawa 2019 s.288 i powołane tam orzecznictwo. 
604 M. Górski, Swoboda…op.cit., s.287 i powołane tam orzecznictwo.  
605 A. Thierer, Advertising, Commercial Speech, and First Amendment Parity, “Charleston Law Review” vol. 5, 

no. 3, 2011 s.507 
606 Ibidem, s.510.  
607 Ibidem, s.511.  
608 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 24 maja 1976 r., Va. Pharmacy Bd. v. Va. Consumer 

Council, 425 U.S. 748, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/425/748/ (data dostępu: 22.01.2022 r.). 
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jest uzasadnione dla istotnego interesu państwowego oraz pozostają alternatywne kanały 

komunikacji. Tak samo uzasadnione są przepisy wprowadzające wymogi do zawarcia 

dodatkowych informacji czy ostrzeżeń tak, aby nie wprowadzić konsumentów w błąd. Jeden 

z ośmiu sędziów (W.H. Rehnquist) zgłosił zdanie odrębne, w którym przedstawił obawy, iż 

taki wyrok umożliwi producentom reklamowanie produktów, co do których reklamowania 

wcześniej zniechęcano reklamodawców z uwagi na interes społeczny. Sędzia podniósł, że jego 

zdaniem interes społeczny przeciwko promowaniu zażywaniu np. leków, na czym bogacą się 

firmy farmaceutyczne, przeważa nad interesem, jaki ma chronić Pierwsza Poprawka.  

Należy przy tym wskazać, że również umożliwienie reklamowania leków DTCA jest 

powiązane ze sprawą rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w 1976 r.609 

Wówczas w Wirginii obowiązywało prawo, które zakazywało aptekom reklamowania cen 

leków. Sąd Najwyższy badając sprawę stwierdził, że takie prawo ogranicza wolność słowa, 

zapewnioną w Pierwszej Poprawce, jednocześnie wyodrębniając w ramach wolności słowa 

„komercyjną wolność słowa”, tj. taką, która przysługuje przedsiębiorcom. 

W kolejnym wyroku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przesądził kiedy akty 

prawne wprowadzające ograniczenia komercyjnej wolności słowa naruszają ochronę 

zapewnioną przez Pierwszą Poprawkę. W tym celu należy dokonać czterostopniowego badania 

(tzw. Central Hudson test). Po pierwsze, należy ocenić, czy wypowiedź jest zgodna z prawem 

i nie prowadza w błąd. Po drugie, dla przyjęcia możliwości ograniczenia komercyjnej wolności 

słowa interes państwowy (ang. governmental interest) musi być istotny (np. ochrona zdrowia 

publicznego). Jeśli odpowiedź na drugie pytanie jest twierdząca, należy kolejno ocenić, czy 

dane prawo bezpośrednio służy realizacji powoływanego interesu państwowego. Po czwarte w 

końcu należy badać, czy regulacja w sposób proporcjonalny dąży do ochrony tegoż interesu 

(innymi słowy, czy zakaz nie jest zbyt szeroki dla realizacji interesu).610 Powyższa sprawa 

dotyczyła reklam przedsiębiorstw energetycznych promujących zużycie energii elektrycznej, 

natomiast Central Hudson test stało się podstawą dla następnych wyroków dotyczących 

wolności słowa.  

W sprawie Zauderer przeciwko Office of Disciplinary Counsel Sąd Najwyższy Stanów 

Zjednoczonych badał kwestię reklamowania usług prawniczych i jej dozwolonych granic. 

Przeciwko pozwanemu wystąpił Rzecznik Dyscyplinarny twierdząc, że reklamowanie sądowej 

reprezentacji kobiet, które były poszkodowane w związku z użyciem wadliwego wyrobu 

 
609Ibidem. 
610 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 20 czerwca 1980 r., Central Hudson Gas & Elec. v. Public 

Svc. Comm'n, 447 U.S. 557, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/557/ (data dostępu: 30.01.2022 r.). 
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medycznego (Dalkon Shields) z adnotacją, że w przypadku przegranej powódki nie poniosą 

żadnych kosztów (chodziło o koszty zastępstwa, ale pominięto kwestię kosztów procesowych, 

które powódki musiałyby zapłacić sądowi), jest niezgodne z prawem. Sąd Najwyższy przyznał 

rację Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i nie udzielił ochrony komercyjnej wolności słowa w tym 

przypadku. Sąd Najwyższy dokonał jednak pewnego „poluzowania” czwartej zasady Central 

Hudson test przyjmując, że prawo musi być jedynie „rozsądnie powiązane” z interesem 

państwowym. Sąd przyjął za wiarygodną obawę, że przeciętni konsumenci usług prawniczych 

nie zrozumieją, czytając reklamę, że mogą być winni sądowi koszty procesu.611 

Kolejnym wyrokiem, gdzie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych badał kwestię 

komercyjnej wolności słowa, był wyrok Rubin przeciwko Coors Brewing Company. Spółka 

Coors Brewing Company przedłożyła do zatwierdzenia etykietę wprowadzanego alkoholu 

wraz ze wskazaniem jego zawartości (promili), jednak wniosek został odrzucony, ponieważ 

ówczesne prawo zabraniało ujawniania zawartości alkoholu na etykiecie. Spółka wnosząc 

pozew do sądu stała na stanowisku, że taki zakaz ogranicza komercyjną wolność słowa. Sąd 

Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że aby rząd mógł regulować wypowiedzi 

komercyjne, musi mieć istotny interes, którego regulacja ta bezpośrednio dotyczy. W tym 

przypadku interesem, który rząd chciał chronić, było zapobieżenie wzrostu alkoholizmu. 

Zakazanie umieszczania zawartości alkoholu miało bowiem prowadzić do wyeliminowania 

zjawiska tzw. „wojen o moc”. Sąd uznał jednak, że interes ten nie był wystarczająco istotny, 

ponieważ nie było powodu, by sądzić, że zakaz umieszczania zawartości alkoholu na 

etykietach piwa zapobiegnie takim szkodom społecznym. Wreszcie Sąd uznał, że regulacja jest 

bardziej rozbudowana niż to konieczne, ponieważ istnieją dostępne i skuteczne rozwiązania 

alternatywne, które nie naruszają Pierwszej Poprawki.612 

Następnie w sprawie 44 Liquormart, Inc. przeciwko Rhode Island sąd unieważnił zakaz 

reklamowania cen napojów alkoholowych sprzedawcom detalicznym. Sąd Najwyższy Stanów 

Zjednoczonych stwierdził, że konieczny jest wysoki poziom kontroli w przypadku ustaw 

zakazujących wypowiedzi komercyjnych, ponieważ zakazy nie pozostawiają żadnych 

alternatyw, a jednocześnie mają na celu ochronę celu państwowego, co może być osiągnięte 

za pomocą mniej restrykcyjnych środków.613 Wyrok ten jest o tyle interesujący, że wydaje się, 

 
611 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 28 maja 1985 r., Zauderer v. Office of Disc. Counsel, 471 

U.S. 626 (1985), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/626/ (data dostępu: 23.03.2022 r.). 
612 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 19 kwietnia 1996 r., Rubin v. Coors Brewing Co., 514 

U.S. 476 (1995), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/476/ (data dostępu: 27.03.2022 r.).  
613 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 13 maja 1996 r., 44 Liquormart, Inc. v. Rhode Island, 517 

U.S. 484 (1996), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/517/484/ (data dostępu: 30.01.2022 r.). 
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iż interes państwa w przeciwdziałaniu nadmiernemu spożywaniu alkoholu jest wysoce istotny, 

jednak sąd odnosząc się do tej kwestii stwierdził, że państwo ma alternatywne środki w celu 

zniechęcenia obywateli do nadmiernej konsumpcji alkoholu np. podwyższenie jego ceny 

(w domyśle poprzez regulacje podatkowe).  

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ponownie zajął się ograniczeniem wypowiedzi 

komercyjnych w sprawie Greater New Orleans Broadcasting Ass'n przeciwko Stanom 

Zjednoczonym614 uznając zakaz reklamy kasyn za niekonstytucyjny, przyjmując 

w uzasadnieniu, że związek między reklamą a zwiększonym hazardem był zbyt wątły. 

Należy również przywołać wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie 

Lorillard Tobacco Co. przeciwko Reilly, w którym sąd ten uznał ograniczenia ustanowione 

w stanie Massachusetts za niekonstytucyjne. Tamtejsze prawo nakazywało, aby papierosy były 

niewidoczne dla konsumentów i aby mógł je wydawać jedynie sprzedawca. Przepisy 

zakazywały również reklamy zewnętrznej w promieniu 1000 stóp (ok 300 metrów) od szkół. 

W przypadku reklam wewnątrz sklepów prawo wymagało, aby żadna część reklamy nie 

znajdowała się niżej niż pięć stóp od podłogi (żeby była niewidoczna dla małych dzieci). 

W uzasadnieniu sąd wskazał, że istotą problemu nie jest to, czy przepisy dotyczące reklamy 

zewnętrznej w odniesieniu do tytoniu są uzasadnione, lecz to, czy wprowadzają rozsądny 

środek do osiągnięcia zamierzonego celu. Sąd stanął na stanowisku, że ustawa wprowadzająca 

powyższy zakaz nie odpowiada celom systemu, ponieważ nakłada znaczne ograniczenia 

wolności wypowiedzi bez odpowiadającej im korzyści. Opisany obszar 1000 stóp od szkół 

stanowiłby znaczną część obszaru miejskiego Massachusetts pod względem przestrzeni oraz 

gęstości zaludnienia. Zakaz nadto obejmował nie tylko reklamę zewnętrzną, lecz także reklamę 

widoczną z zewnątrz, nawet jeśli taka reklama znajduje się wewnątrz budynku. Zakres 

regulacji oznaczałby, że na niektórych obszarach istniałby prawie całkowity zakaz 

przekazywania dorosłym konsumentom informacji na temat tytoniu i papierosów 

pochodzących od producenta.615  

Jednym z nowszych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących wolności wypowiedzi 

komercyjnych jest sprawa Thompson przeciwko Western States Medical Center, w której 

uchylono zakaz reklamy leków robionych na zamówienie (które w USA może wykonać 

 
614 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 14 czerwca 1999 r. Greater New Orleans Broadcasting 

Ass'n v. United States, 527 U.S. 173 (1999), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/527/173/ (data dostępu: 

30.01.2022 r.). 
615 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 28 czerwca 2001 r. Lorillard Tobacco Co. v. Reilly, 533 

U.S. 525 (2001), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/533/525/ (data dostępu: 31.01.2022 r.). 

129:9324958183

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/527/173/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/533/525/


 130 

farmaceuta, lekarz bądź firma zajmująca się tego typu usługami).616 W sprawie zgłoszono 

obawę przed nadużywaniem leków przez osoby, które ich nie potrzebują, ale są nakłaniane do 

ich zażycia przez reklamy. Sąd w tym wyroku zwrócił uwagę na istotną kwestię, a to że obawa 

ta nie jest wystarczająco przekonująca, aby wprowadzać takie ograniczenia. Sąd dodatkowo 

wskazał, że z takim ograniczeniem wiąże się niebezpieczeństwo, że farmaceuci, którzy nie są 

motywowani interesami handlowymi, nie będą mogli przekazywać lekarzom informacji 

o lekach, które służyłyby ich pacjentom o szczególnych potrzebach medycznych.617 W efekcie 

Sąd uznał zakaz reklamy leków na zamówienie za niekonstytucyjny. 

We wszystkich powyższych wyrokach Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 

powoływał się na zasadę Central Hudson test ustanowioną po raz pierwszy w 1980 roku. 

W doktrynie wskazuje się, że to właśnie rygorystyczne stosowanie kryteriów powyższej 

zasady przez Sąd Najwyższy powoduje, że zakres istotnych interesów państwa, które mogą 

zostać uwzględnione, został znacznie zawężony, co bezsprzecznie stanowi wadę tej zasady.618 

W efekcie w relacji wolności słowa do np. zdrowia publicznego, ta pierwsza wartość zyskuje 

większą ochronę.  

Należy w tym miejscu krótko odnieść się do rozumienia pojęcia interesu państwowego 

w USA. W przeciwieństwie do polskiej literatury przedmiotu, próżno szukać ogólnej definicji 

tego pojęcia w literaturze amerykańskiej. Dodatkowo, jak wskazuje się w tamtejszej doktrynie, 

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odwołując się do pojęcia interesu państwowego, a 

także badając, czy dane prawo rzeczywiście zmierza do jego ochrony i czy ten interes jest 

„ważny” (ang. compeling), powinien był przedstawić ogólne zasady postępowania.619 Przez 

dziesiątki lat nie dokonał tego.620 Wydaje się zatem, że ta ocena będzie dokonywana 

każdorazowo na gruncie konkretnego stanu faktycznego.  

Podsumowując, to właśnie komercyjna wolność wypowiedzi powoduje, że 

w amerykańskim systemie prawnym DTCA jest dopuszczone i pomimo głosów przeciwników 

tej formy działalności marketingowej, z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie zakazane. 

Prawo producenta do informowania czy reklamowania swoich produktów jest trzonem 

 
616 https://www.fda.gov/drugs/guidance-compliance-regulatory-information/human-drug-compounding (data 

dostępu: 1.02.2022 r.). 
617 C. L. Ventola, Direct-to-Consumer…op.cit., s.671-672.  
618 L. Noah, Truth or…op.cit., s.95. 
619 T. Miller, What Is a Compelling Governmental Interest?, “Journal of Markets & Morality”, vol. 21, nr 1, Spring 

2018, s.73. 
620 Ibidem, s.73. 
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Pierwszej Poprawki przewidującej wolność słowa.621 Ograniczenia w wydawaniu recept 

oznaczają również, że laicy nie mogą bez namysłu dokonywać zakupu leków na receptę, a 

marketing skierowany do lekarzy-pośredników, którzy muszą autoryzować dostęp pacjentów, 

spotyka się z dużo bardziej wyrafinowaną publicznością.  

Nadto w amerykańskiej literaturze przedmiotu wskazuje się, że DTCA sama w sobie nie 

może spowodować, że pacjent zacznie przyjmować lek. Jest tak, ponieważ to lekarz podejmuje 

decyzję o wypisaniu recepty, a więc pełni rolę „strażnika” (ang. gatekeeper), opierając się na 

niezależnej ocenie stanu zdrowia pacjenta popartej wiedzą medyczną. A zatem przyzwolenie 

na kierowanie reklamy produktów leczniczych wydawanych na receptę do publiczności nie 

zagraża per se interesowi państwowemu właśnie przez to, że o przepisaniu danego leku 

decyduje niezależny podmiot.622  

Jak skonstatował Sąd Najwyższy, ryzyko „wprowadzenia w błąd” nie ma szerokiego 

znaczenia – gdyby pojęcie to obejmowało obawy, że prawdziwe informacje mogą „sprowadzić 

ludzi na manowce”, to wydaje się, że tłumienie popytu w celu promowania zdrowia 

publicznego byłoby dopuszczalne. Zamiast tego, „wprowadzać w błąd” jest rozumiane w 

sposób ścisły, co oznacza, że Pierwsza Poprawka pozwala rządowi zapobiegać jedynie 

szerzeniu informacji nieprawdziwych lub mylących.623 W literaturze podnosi się również, że 

główną wadą obecnego podejścia Sądu Najwyższego do spraw dotyczących wypowiedzi 

komercyjnych jest coraz bardziej rygorystyczne stosowanie kryteriów związku Central 

Hudson, co skutecznie zawęża zakres istotnych interesów państwowych, które mogą być brane 

pod uwagę.624 

Porównując zatem oba omawiane systemy prawne stwierdzić należy, że w systemie 

amerykańskim ochronie komercyjnej wolności słowa służy Pierwsza Poprawka, a zasady jej 

ograniczeń wynikają z orzecznictwa. W polskim systemie „komercyjna wolność słowa” jest 

przejawem nie tylko wolności słowa per se, ale także elementem swobody działalności 

gospodarczej, które zostały przewidziane w Konstytucji. Ustawa zasadnicza również 

przewiduje, kiedy wolności te mogą podlegać ograniczeniom.  

W zakresie wolności słowa i możliwości jej ograniczania trzony tych instytucji w obu 

prawodawstwach są do siebie bardzo zbliżone. W USA, aby móc ograniczyć komercyjną 

 
621 M. Shuchman, Drug Risks and Free Speech — Can Congress Ban Consumer Drug Ads?, “The New England 

Journal of Medicine”, nr 356:22,2007, s.2237; J. Hoek, Ethical and practical implications of pharmaceutical 

direct-to-consumer advertising, “Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, nr 13, 2008, s.74. 
622 M. I. Schwartz, To Ban or Not to Ban – That Is the Question: The Constitutionality of a Moratorium on 

Consumer Drug Advertising, “Food & Drug Law Journal”, vol. 63, nr 1, 2008 s.19. 
623 L. Noah, Truth or…op.cit., s.67-68.  
624 Ibidem, s.95.  
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wolność słowa, należy spełnić wymogi Central Hudson test, tj. interes państwowy musi być 

istotny, a ograniczenie musi być proporcjonalne. Oczywiście ochronie podlegają tylko 

wypowiedzi zgodne z prawem i nie wprowadzające w błąd.  

Podobnie w Polsce, jedynie zgodne z prawem wypowiedzi podlegają ochronie, a 

ograniczenie wolności słowa musi być ustanowione w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób. W przypadku wolności działalności gospodarczej ustawa zasadnicza przewiduje wymóg, 

aby każde jej ograniczenie było ustanowione w drodze ustawy, ze względu na ważny interes 

publiczny. W przypadku reklam produktów leczniczych badaną przesłaną w kwestii 

ograniczeń wolności słowa jest ochrona zdrowia publicznego, która zawiera się także 

w szerszej przesłance ważnego interesu publicznego.  

Różnica polega, jak się wydaje, na tym, że w judykaturze amerykańskiej interes 

państwowy jest rozumiany w dużo węższy sposób niż w interes publiczny polskiej judykaturze, 

przez co prymat często zyskuje wolność słowa. W USA bowiem bezsprzecznie pojmuje się 

takie dobra jak zdrowie publiczne jako istotną wartość, natomiast orzecznictwo wymaga 

bardzo ścisłego wykazania, że ograniczenie wolności słowa bezpośrednio chroni tą wartość 

i to w sposób proporcjonalny. W literaturze wskazuje się na uprzywilejowanie wolności słowa 

w amerykańskim systemie konstytucyjnym.625 

W prawodawstwie polskim wynik ważenia tych dóbr jest mniej oczywisty, ponieważ 

wydaje się, że w imię ochrony np. zdrowia publicznego polskie ustawodawstwo pozwala na 

nieco szersze ograniczenie wolności konstytucyjnych.  

9 Zasady reklamy innych produktów szczególnych  

9.1 Reklama wyrobów tytoniowych  

Historia regulacji dotyczących sprzedaży i reklamy papierosów w USA jest niezwykle 

skomplikowana i bogata626, do tego stopnia, że jej kompleksowe opisanie byłoby możliwe 

 
625 J. Skrzydło, Wolność…op.cit., s.601.  
626 Szerzej por. K.L. Edwards, First Amendment Values and the Constitutional Protection of Tobacco Advertising, 

„Northwestern University Law Review”, vol. 82, nr 1, 1987-1988, s.145-180; K.L. Polin, Kenneth, Argument for 

the Ban of Tobacco Advertising: A First Amendment Analysis, “Hofstra Law Review”, vol. 17, nr 1, 1988, s.99-

136; M. Clisham, Commercial Speech, Federal Preemption, and Tobacco Signage: Obstacles to Eliminating 

Outdoor Tobacco Advertising, “Urban Lawyer”, vol. 36, nr 4, 2004, s.713-752; E. Stoll, The Family Smoking 

Prevention and Tobacco Control Act and the First Amendment: Why a Substantial Interest in Protecting Public 
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jedynie w odrębnej pracy. Na potrzeby niniejszego opracowania należy omówić jedynie 

najważniejsze kwestie związane z reklamą wyrobów tytoniowych.  

Od 1 stycznia 1971 r. Kongres zakazał reklamy papierosów i tzw. „małych cygar” (ang. 

little cigar) w mediach i elektronicznych środkach przekazu.627 Papieros jest przez USC 

definiowany jako każda rolka tytoniu owinięta w papier lub w jakąkolwiek substancję 

niezawierającą tytoniu. Papierosem jest też każda rolka tytoniu owinięta w jakąkolwiek 

substancję zawierającą tytoń, która ze względu na swój wygląd, rodzaj tytoniu użytego do 

wypełnienia lub opakowanie i etykietę może być oferowana konsumentom lub przez nich 

kupowana jako papieros opisany w zdaniu poprzedzającym.628 Należy przy tym wskazać, że 

pojęcie „reklamowania” jest rozumiane bardzo szeroko, tj. oznacza każdą wypowiedź lub 

oświadczenie producenta lub sprzedawcy.629 Oznacza to, że również wystawienie papierosów 

na widok publiczny wraz z podaniem ich ceny jest rozumiane jako reklama. Reklama 

papierosów jest co do zasady dozwolona m.in. w punktach ich sprzedaży. Należy zwrócić 

w tym miejscu uwagę na fakt, że reklamą będzie również kartka z napisem „sprzedajemy 

papierosy” na witrynie sklepowej.630 

Od 2009 r. na podstawie The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act 

przyznano FDA kompetencje w zakresie regulacyjnym.631 Wówczas reklama papierosów 

doznała dalszych ograniczeń. Celem ustawy z 2009 r. było wyeliminowanie ryzyka 

sprzedawania papierosów nieletnim, w związku z czym zakazano między innymi sprzedaży 

papierosów w automatach, za wyjątkiem miejsc, do których mogą wejść tylko osoby 

pełnoletnie.632 Kolejnym ograniczeniem, jakie wprowadzono, jest zakaz sprzedaży papierosów 

 
Health Won't Save Some New Restrictions on Tobacco Advertising, “Food & Drug Law Journal”, vol. 65, nr 4, 

2010, s.873-900; F.T. Christopher, Regulating the Advertising and Promotion of Tobacco Products: Where Are 

We Now?, “Food and Drug Law Journal” vol. 76, nr 3, 2021, s.381-397.  
627 Dział 15 USC, §1335 ang. After January 1, 1971, it shall be unlawful to advertise cigarettes and little cigars 

on any medium of electronic communication subject to the jurisdiction of the Federal Communications 

Commission. 
628 Dział 15 USC, §1332 ang. As used in this chapter (1) The term "cigarette" means, (A) any roll of tobacco 

wrapped in paper or in any substance not containing tobacco, and (B) any roll of tobacco wrapped in any 

substance containing tobacco which, because of its appearance, the type of tobacco used in the filler, or its 

packaging and labeling, is likely to be offered to, or purchased by, consumers as a cigarette described in 

subparagraph (A). 
629 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 28 czerwca 2001 r. Lorillard Tobacco Co. v. Reilly, 533 

U.S. 525 (2001), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/533/525/ (data dostępu: 18.04.2022 r.). 
630 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 28 czerwca 2001 r. Lorillard Tobacco Co. V. Reilly, 533 

U.S. 525 (2001), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/533/525/ (data dostępu: 18.04.2022 r.). 
631 A.W. Langvardt, Tobacco Advertising and the First Amendment: Striking the Right Balance, “William and 

Mary Business Law Review”, vol. 5, nr 2, 2014 s.343; https://www.fda.gov/tobacco-products/rules-regulations-

and-guidance/family-smoking-prevention-and-tobacco-control-act-overview (data dostępu: 18.04.2022 r.). 
632 21 CFR §1140.34. (c) ang. No manufacturer, distributor, or retailer may sponsor or cause to be sponsored 

any athletic, musical, artistic, or other social or cultural event, or any entry or team in any event, in the brand 

name (alone or in conjunction with any other word), logo, symbol, motto, selling message, recognizable color or 
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w paczkach poniżej 20 sztuk633 oraz zakaz sponsorowania wydarzeń sportowych, muzycznych, 

kulturalnych, artystycznych etc. (w tym także poprzez użycie kolorów charakterystycznych dla 

danej marki).634 Niedozwolone jest również rozdawanie papierosów za darmo jako próbki, 

z nielicznymi wyjątkami.635 Nadto każda reklama, a więc w tym znaczeniu każde oświadczenie 

sprzedawcy detalicznego, musi zawierać wymagane w przepisach CFR ostrzeżenie o treści: 

„OSTRZEŻENIE. Ten produkt zawiera nikotynę. Nikotyna jest silnie uzależniającą substancją 

chemiczną”. Ostrzeżenie musi zajmować 20 % reklamy i być napisane czcionką o rozmiarze 

minimum 12 Helvetica bold, Arial bold type lub podobną oraz być odznaczone ramką grubości 

powyżej 3 mm.636 Dodatkowo w reklamie musi pojawić się to samo ostrzeżenie, które jest 

wymagane zgodnie z USC na opakowaniu papierosów, np. „Papierosy uzależniają”, „Palenie 

zabija”, „Papierosy powodują raka” etc.637 

 
pattern of colors, or any other indicia of product identification identical or similar to, or identifiable with, those 

used for any brand of cigarettes or smokeless tobacco. Nothing in this paragraph prevents a manufacturer, 

distributor, or retailer from sponsoring or causing to be sponsored any athletic, musical, artistic, or other social 

or cultural event, or team or entry, in the name of the corporation which manufactures the tobacco product, 

provided that both the corporate name and the corporation were registered and in use in the United States prior 

to January 1, 1995, and that the corporate name does not include any brand name (alone or in conjunction with 

any other word), logo, symbol, motto, selling message, recognizable color or pattern of colors, or any other 

indicia of product identification identical or similar to, or identifiable with, those used for any brand of cigarettes 

or smokeless tobacco. 
633 21 CFR §1140.16. (b) ang. Minimum cigarette package size. Except as otherwise provided under this section, 

no manufacturer, distributor, or retailer may sell or cause to be sold, or distribute or cause to be distributed, any 

cigarette package that contains fewer than 20 cigarettes. 
634 21 CFR §1140.34. (c) treść anglojęzyczna zacytowana powyżej.  
635 21 CFR §1140.16. (d) Except as provided in paragraph (d)(2) of this section, no manufacturer, distributor, or 

retailer may distribute or cause to be distributed any free samples of cigarettes, smokeless tobacco, or other 

tobacco products (as such term is defined in section 201 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)., 

Paragraph (d)(1) of this section does not prohibit a manufacturer, distributor, or retailer from distributing or 

causing to be distributed free samples of smokeless tobacco in a qualified adult-only facility. 
636 21 CFR § 1143.3 (2) ang. For print advertisements and other advertisements with a visual component 

(including, for example, advertisements on signs, shelf-talkers, Internet Web pages, and electronic mail 

correspondence), the required warning statement must appear in the upper portion of the area of the 

advertisement within the trim area as follows: (i) Occupy at least 20 percent of the area of the advertisement; (ii) 

Appear in at least 12-point font size and ensures that the required warning statement occupies the greatest 

possible proportion of the warning area set aside for the required text; (iii) Appear in conspicuous and legible 

Helvetica bold or Arial bold type (or other similar sans serif fonts) and in black text on a white background or 

white text on a black background in a manner that contrasts by typography, layout, or color, with all other 

material on the advertisement; (iv) Be capitalized and punctuated as indicated in paragraph (a)(1) of this section; 

(v) Be centered in the warning area in which the text is required to appear and positioned such that the text of the 

required warning statement and the other textual information in the advertisement have the same orientation; and 

(vi) Be surrounded by a rectangular border that is the same color as the text of the required warning statement 

and that is not less than 3 millimeters (mm) or more than 4 mm. 
637 Dział 15 USC, §1333. ang. (1) In general, It shall be unlawful for any person to manufacture, package, sell, 

offer to sell, distribute, or import for sale or distribution within the United States any cigarettes the package of 

which fails to bear, in accordance with the requirements of this section, one of the following labels: WARNING: 

Cigarettes are addictive. WARNING: Tobacco smoke can harm your children. WARNING: Cigarettes cause fatal 

lung disease. WARNING: Cigarettes cause cancer. WARNING: Cigarettes cause strokes and heart disease. 

WARNING: Smoking during pregnancy can harm your baby. WARNING: Smoking can kill you. WARNING: 

Tobacco smoke causes fatal lung disease in nonsmokers. WARNING: Quitting smoking now greatly reduces 

serious risks to your health. 
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Niezwłocznie po wejściu w życie ustawy z 2009 r. grupa sześciu producentów wyrobów 

tytoniowych zakwestionowała zgodność powyższych ograniczeń z Konstytucją USA 

twierdząc, że ograniczenia dotyczące reklamy i marketingu wyrobów tytoniowych naruszają 

ich prawa wynikające z Pierwszej Poprawki (sprawa Discount Tobacco City Lottery przeciwko 

United States Food and Drug Administration).638 Sąd Apelacyjny 6. okręgu po 

przeprowadzeniu testu Central Hudson uznał, że zakaz ten nie narusza praw wynikających 

z Pierwszej Poprawki, ponieważ ograniczenia te zmierzają do ochrony interesu państwowego 

w postaci zapobieżenia paleniu przez nieletnich oraz ochrony zdrowia społeczeństwa poprzez 

ostrzeganie o niebezpieczeństwach płynących z palenia. Dalej sąd stwierdził, że ograniczenie 

to nie jest nieproporcjonalne w stosunku do celu jakiemu służy. 

Interesujące jest przy tym, dlaczego producenci wyrobów tytoniowych nie próbowali 

zakwestionować zakazu reklamy w mediach i elektronicznych środkach przekazu po jego 

wejściu w życie w 1971 r. Zwłaszcza, że dotychczasowe orzecznictwo dotyczące wolności 

słowa gwarantowanego przez Pierwszą Poprawkę mogłoby stanowić istotny argument 

przemawiający za niezgodnością z Konstytucją USA powyższego zakazu.639  

W literaturze wskazuje się, że nie jest oczywiste, jaki wyrok zapadłby w przypadku 

złożenia stosownego pozwu.640 Można domniemywać, że sąd utrzymałby zakaz w mocy, 

powołując się podobnie jak w sprawie Discount Tobacco City Lottery  na istotny interes 

pańswowy w postaci zapobieżenia paleniu przez nieletnich i ochrony zdrowia publicznego.  

Fakt, że zakaz obowiązuje już ponad 40 lat nie pozbawia tych podmiotów legitymacji do 

jego kwestionowania.641 W doktrynie podnosi się jednak, że obojętność producentów 

względem tegoż zakazu jest elementem strategii marketingowej. Ponieważ zakaz 

telewizyjnych reklam papierosów i innych wyrobów tytoniowych funkcjonuje od wielu lat, 

jego zakwestionowanie – nawet skuteczne – mogłoby być postrzegane przez rząd i opinię 

publiczną jako pewnego rodzaju nadużycie. W efekcie instytucje rządowe i pozarządowe 

z pewnością zdecydowałyby się na sponsorowanie większej liczby kampanii 

antynikotynowych. Dlatego firmy tytoniowe decydują się na zachowanie status quo, w którym 

nie reklamują papierosów w telewizji, ale jednocześnie nie wywołują zwiększonego wysiłku 

różnych instytucji w walce z paleniem.642  

 
638 Wyrok Sądu Apelacyjnego, szósty okręg z 19 marca 2012 r., Disc. Tobacco City & Lottery, Inc. v. United 

States - 674 F.3d 509, https://casetext.com/case/discount-tobacco-city-lottery-inc-v-united-states-2, (data 

dostępu: 9.07.2022 r.).  
639 A.W. Langvardt, Tobacco… op.cit., s.404. 
640 Ibidem, s.405. 
641 Ibidem, s.404. 
642 Ibidem, s.404.  
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9.2 Reklama napojów alkoholowych  

W USA istnieją trzy agencje zarządzające różnymi aspektami kontroli napojów 

alkoholowych, które obejmują marketing, reklamę, etykietowanie i promocje, i są to: Biuro ds. 

Alkoholu, Podatku od Tytoniu i Handlu (The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau 

“TTB”);643 FDA oraz Federalna Komisja ds. Handlu (Federal Trade Commission, dalej jako: 

„FTC”).644 Co do zasady reklama alkoholu jest dozwolona i reguluje ją CFR, w którym 

podzielono przepisy na trzy kategorie: dotyczące win, wysokoprocentowych napojów 

alkoholowych (destilled spitrits) i tzw. malt liquor, czyli piw wytwarzanych w sposób opisany 

w CFR.645 

CFR definiuje reklamę jako wszelkie pisemne lub ustne oświadczenia, ilustracje i obrazy 

obecne w handlu międzystanowym lub zagranicznym lub podane w celu sprzedaży. Za reklamę 

uznaje się również informacje, oświadczenia ilustracje i obrazy rozpowszechniane pocztą, 

umieszczone w gazecie, telewizji, radio, broszurze handlowej, ulotce, katalogu, materiale 

promocyjnym, broszurze handlowej, na stronie internetowej lub innej stronie elektronicznej 

lub w sieci społecznościowej, a także w menu oraz karcie win. Reklamą są także informacje, 

oświadczenia, ilustracje i obrazy zamieszczone w jakichkolwiek materiałach pisemnych, 

drukowanych, graficznych lub innych, które towarzyszą butelce, ale nie są do niej trwale 

przymocowane, w tym również na skrzyniach transportowych.646 Z powyższej definicji 

wyłączone są etykiety oraz materiały, których przygotowania nie zlecił producent, ani za które 

producent nie zapłacił.  

 
643 https://www.jdsupra.com/legalnews/summary-of-u-s-advertising-laws-and-41026/, (data dostępu: 

12.04.2022 r.). 
644 L.G. Jacobs, Regulating Marijuana Advertising and Marketing to Promote Public Health: Navigating the 

Constitutional Minefield, „21 Lewis & Clark Law Review” 1081 (2017), s. 1086, zob. także porozumienie 

pomiędzy TTB I FDA https://www.fda.gov/about-fda/domestic-mous/distilled-spirits, (data dostępu: 

17.04.2022 r.).  
645 Wskazuję, że w dalszych przypisach przywołano treść regulacji dotyczących malt beverages, ponieważ 

regulacje dotyczące pozostałych grup alkoholi są oparte na tożsamych zasadach.  
646 CFR dział 27 § 7.232 (w przypadku malt beverages); część 4, § 4.61 (w przypadku piw); część 5 § 5.232 (w 

przypadku win). Ang. As used in this subpart, the term “advertisement” or “advertising” includes any written or 

verbal statement, illustration, or depiction which is in, or calculated to induce sales in, interstate or foreign 

commerce, or is disseminated by mail, whether it appears in a newspaper, magazine, trade booklet, menu, wine 

card, leaflet, circular, mailer, book insert, catalog, promotional material, sales pamphlet, internet or other 

electronic site or social network, or in any written, printed, graphic, or other matter (such as hang tags) 

accompanying, but not firmly affixed to, the container, representations made on shipping cases, or in any 

billboard, sign, or other outdoor display, public transit card, other periodical literature, publication, or in a radio 

or television broadcast, or in any other media; except that such term shall not include: (a) Any label affixed to 

any container of malt beverages; or any coverings, cartons, or cases of containers of malt beverages used for sale 

at retail which constitute a part of the labeling under this part. (b) Any editorial or other reading material (such 

as a news release) in any periodical or publication or newspaper, for the publication of which no money or 

valuable consideration or thing of value is paid or promised, directly or indirectly, by any permittee or brewer, 

and which is not written by or at the direction of the permittee or brewer. 
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CFR przewiduje jakie informacje i w jaki sposób muszą znaleźć się na reklamie alkoholu 

(w tym: nazwa i dane kontaktowe reklamodawcy, pochodzenie i klasa).647 Zabronione jest 

w reklamie używanie oświadczeń nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, 

oświadczeń dyskredytujących innego producenta alkoholu, oświadczeń nieprzyzwoitych lub 

obscenicznych.648 W reklamie zabronione jest stosowanie oświadczeń zdrowotnych, które 

mogą sugerować, że alkohol ma dobry wpływ na zdrowie, nie wolno również używać 

wizerunku flagi amerykańskiej ani wojska, a także stosować przekazów podprogowych 

(wpływających na podświadomość).649 

Kwestię reklamy alkoholu reguluje również Federal Alcohol Administration Act (dalej 

jako: „FAAA”) inkorporowany w dziale 27 USC. Ustawa ta przewiduje zasady reklamowania, 

których celem jest ochrona konsumentów przed wprowadzeniem w błąd, zapewnienie 

konsumentom właściwej informacji dotyczącej danego produktu (w tym pochodzenia 

i zawartości alkoholu), zapewnienie zgodności reklamy z treścią etykiety oraz zapobieżenie 

reklamom dyskredytującym produkty konkurenta.650  

 
647 CFR dział 27 § 7.233 (w przypadku malt beverages); część 4, § 4.63 (w przypadku piw); część 5 § 5.233 (w 

przypadku win). ang. Responsible advertiser. The advertisement must display the responsible advertiser's name, 

city, and State or the name and other contact information (such as, telephone number, website, or email address) 

where the responsible advertiser may be contacted. Class. The advertisement shall contain a conspicuous 

statement of the class to which the product belongs, corresponding to the statement of class which is required to 

appear on the label of the product. 
648 CFR dział 27 § 7.235 (w przypadku malt beverages); część 4, § 4.64 (w przypadku piw); część 5 § 5.235 (w 

przypadku win). ang. General prohibition. An advertisement of malt beverages must not contain: (1) Any 

statement that is false or untrue in any material particular, or that, irrespective of falsity, directly, or by ambiguity, 

omission, or inference, or by the addition of irrelevant, scientific or technical matter, tends to create a misleading 

impression. (2) Any false or misleading statement that explicitly or implicitly disparages a competitor's product. 

This does not prevent truthful and accurate comparisons between products (such as “Our ale contains more hops 

than Brand X”) or statements of opinion (such as “We think our beer tastes better than any other beer on the 

market”).  (3) Any statement, design, device, or representation which is obscene or indecent. (4) Any statement, 

design, device, or representation of or relating to analyses, standards, or tests, irrespective of falsity, which the 

appropriate TTB officer finds to be likely to mislead the consumer. (5) Any statement, design, device, or 

representation of or relating to any guarantee, irrespective of falsity, which the appropriate TTB officer finds to 

be likely to mislead the consumer. Money-back guarantees are not prohibited. (6) [Reserved]. (7) [Reserved]. (8) 

Any statement, design, device, or representation that tends to create a false or misleading impression that the malt 

beverage contains distilled spirits or is a distilled spirits product. Advertisements may include the types of 

statements that are listed as being not prohibited on labels in § 7.128(b). 
649 Ibidem. 
650 27 U.S.C. § 205(f). ang. (f) Advertising To publish or disseminate or cause to be published or disseminated by 

radio broadcast, or in any newspaper, periodical or other publication or by any sign or outdoor advertisement or 

any other printed or graphic matter, any advertisement of distilled spirits, wine, or malt beverages, if such 

advertisement is in, or is calculated to induce sales in, interstate or foreign commerce, or is disseminated by mail, 

unless such advertisement is in conformity with such regulations, to be prescribed by the Secretary of the Treasury, 

(1) as will prevent deception of the consumer with respect to the products advertised and as will prohibit, 

irrespective of falsity, such statements relating to age, manufacturing processes, analyses, guaranties, and 

scientific or irrelevant matters as the Secretary of the Treasury finds to be likely to mislead the consumer; (2) as 

will provide the consumer with adequate information as to the identity and quality of the products advertised, the 

alcoholic content thereof (except the statements of, or statements likely to be considered as statements of, alcoholic 

content of malt beverages and wines are prohibited), and the person responsible for the advertisement; (3) as will 

require an accurate statement, in the case of distilled spirits (other than cordials, liqueurs, and specialties) 

137:2525564892



 138 

Należy mieć przy tym na uwadze, że Dwudziesta Pierwsza poprawka, uchylająca 

prohibicję, umożliwiła każdemu z 50 stanów samodzielne regulowanie szczegółowych zasad 

związanych z wprowadzaniem do obrotu oraz transportu alkoholu.651 Zaś z Pierwszej Poprawki 

opisanej w punkcie 7 wynika, że reklama alkoholu stanowi element komercyjnej wolności 

słowa, co znacznie ogranicza możliwości rządu w zakresie regulowania takich aktywności. 

Kary za naruszenie przepisów TTB dotyczących reklamy obejmują grzywny, 

zawieszenie pozwolenia i/lub cofnięcie pozwolenia.652 Do reklamy alkoholu mają 

zastosowanie zasady ogólne FTC, opisane w punkcie 9.3., a zatem FTC posiada legitymację 

do wydania wiążącej decyzji w przedmiocie zaprzestania reklamy w przypadku uznania, że 

reklama wprowadza w błąd.  

Branża alkoholowa podejmuje liczne inicjatywy samoregulacyjne, mające na celu 

rozwiązanie problemów związanych z narażeniem nieletnich na marketing alkoholu. 

Inicjatywy te zawarte są w wytycznych ogłoszonych przez trzy główne stowarzyszenia 

 
produced by blending or rectification, if neutral spirits have been used in the production thereof, informing the 

consumer of the percentage of neutral spirits so used and of the name of the commodity from which such neutral 

spirits have been distilled, or in case of neutral spirits or of gin produced by a process of continuous distillation, 

the name of the commodity from which distilled; (4) as will prohibit statements that are disparaging of a 

competitor's products or are false, misleading, obscene, or indecent; (5) as will prevent statements inconsistent 

with any statement on the labeling of the products advertised. This subsection shall not apply to outdoor 

advertising in place on June 18, 1935, but shall apply upon replacement, restoration, or renovation of any such 

advertising. The prohibitions of this subsection and regulations thereunder shall not apply to the publisher of any 

newspaper, periodical, or other publication, or radio broadcaster, unless such publisher or radio broadcaster is 

engaged in business as a distiller, brewer, rectifier, or other producer, or as an importer or wholesaler, of distilled 

spirits, wine, or malt beverages, or as a bottler, or warehouseman and bottler, of distilled spirits, directly or 

indirectly or through an affiliate. 
651 Dwudziesta Pierwsza poprawka, https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-21/ (Section 1 The 

eighteenth article of amendment to the Constitution of the United States is hereby repealed. Section 2. The 

transportation or importation into any State, Territory, or possession of the United States for delivery or use 

therein of intoxicating liquors, in violation of the laws thereof, is hereby prohibited). 
652 27 U.S.C. § 204(e), 207. ang. § 204 (e) Revocation, suspension, and annulment A basic permit shall by order 

of the Secretary of the Treasury, after due notice and opportunity for hearing to the permittee, (1) be revoked, or 

suspended for such period as the Secretary of the Treasury deems appropriate, if the Secretary finds that the 

permittee has wilfully violated any of the conditions thereof, provided that for a first violation of the conditions 

thereof the permit shall be subject to suspension only; or (2) be revoked if the Secretary finds that the permittee 

has not engaged in the operations authorized by the permit for a period of more than two years; or (3) be annulled 

if the Secretary finds that the permit was procured through fraud, or misrepresentation, or concealment of 

material fact. The order shall state the findings which are the basis for the order. §207. Penalties; jurisdiction; 

compromise of liability The District Courts of the United States, and the United States court for any Territory, of 

the District where the offense is committed or threatened or of which the offender is an inhabitant or has his 

principal place of business, are vested with jurisdiction of any suit brought by the Attorney General in the name 

of the United States, to prevent and restrain violations of any of the provisions of this subchapter. Any person 

violating any of the provisions of section 203 or 205 of this title shall be guilty of a misdemeanor and upon 

conviction thereof be fined not more than $1,000 for each offense. The Secretary of the Treasury is authorized, 

with respect to any violation of this subchapter, to compromise the liability arising with respect to such violation 

(1) upon payment of a sum not in excess of $500 for each offense, to be collected by the Secretary and to be paid 

into the Treasury as miscellaneous receipts, and (2) in case of repetitious violations and in order to avoid 

multiplicity of criminal proceedings, upon agreement to a stipulation, that the United States may, on its own 

motion upon five days' notice to the violator, cause a consent decree to be entered by any court of competent 

jurisdiction enjoining the repetition of such violation. 
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branżowe: Distilled Spirits Council of the United Stated („DISCUS”), Beer Institute („BI”) 

oraz Wine Institute („WI”). Jedną z nich jest przyjęcie standardu, że 71,6 % widzów 

oglądających reklamy alkoholu musi mieć powyżej 21 lat.653 Podmioty produkujące alkohol 

blokują dostęp do swoich stron internetowych dla osób niepełnoletnich, co oznacza, że przed 

wejściem na stronę konsument musi albo wpisać datę urodzenia świadczącą o pełnoletniości, 

albo (rzadziej) poświadczyć, że jest osobą powyżej 21 roku życia.654 Facebook, Youtube 

i Twitter również posiadają ograniczenia wiekowe, umożliwiając przeglądanie stron firm 

alkoholowych osobom powyżej 21 roku życia, a także wyświetlając reklamy alkoholu tylko 

osobom, które zgodnie z prawem mogą go spożywać.655 

Takie samoregulacje zasługują na aprobatę, ponieważ nawet na stronie FTC będącej 

organizacją federalną widnieje następująca informacja: „W dzisiejszych czasach reklama jest 

niemal wszędzie – w telewizji, w autobusie, na ulicy i w Internecie. Reklama alkoholu nie jest 

tu wyjątkiem. I tak jak w przypadku większości reklam, reklama alkoholu sprawia, że produkt 

wygląda świetnie! Reklamy alkoholu zazwyczaj kojarzą daną markę z fajnymi, seksownymi 

ludźmi i zabawą. Różne elementy w reklamach alkoholu są specjalnie dobrane, aby przekazać 

idee, takie jak: ten produkt jest dla Ciebie, dzięki temu produktowi spotkania towarzyskie będą 

lepsze, ten produkt jest popularny, stylowy itd. Koncepcje te łączą się, aby zasugerować: jeśli 

będę używać tego produktu, mogę być fajny, seksowny i odnosić sukcesy, jak ludzie w reklamie, 

bawić się tak, jak oni”. Dalej na oficjalnej stronie czytamy: „Co więc może zrobić rodzic? 

Wykorzystaj techniki "media literacy (pol. umiejętne korzystanie z mediów)", aby pomóc 

nastolatkowi krytycznie spojrzeć na reklamy. Od czasu do czasu, gdy rodzina zasiada do 

oglądania telewizji, wykorzystaj tę okazję jako moment, w którym można się czegoś nauczyć. 

Dostosuj ten moment do wieku i poziomu uwagi nastolatka”. (sic!). Nie dość więc, że rządowa 

agencja nie widzi nic złego w tym, że w reklamach alkohol kojarzony jest z przyjemnością, 

sukcesem, byciem lubianym i atrakcyjnym, to jeszcze polega na rodzicach, aby to oni przejęli 

rolę zapobiegania negatywnym skutkom takich reklam.  

Podsumowując zatem, w Polsce reklamowanie alkoholu za wyjątkiem piwa jest 

zabronione. Reklama piwa jest dozwolona pod warunkiem, że nie jest kierowana do 

małoletnich, nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną lub kierowaniem pojazdu, 

 
653 W USA spożywanie alkoholu jest dozwolone powyżej 21 roku życia, https://consumer.ftc.gov/articles/0386-

21-legal-drinking-age, (data dostępu: 17.04.2022 r.). 
654 https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2014/03/ftc-releases-fourth-major-study-alcohol-

advertising-industry-efforts-reduce-marketing-underage, (data dostępu: 16.04.2022 r.). 
655 https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2014/03/ftc-releases-fourth-major-study-alcohol-

advertising-industry-efforts-reduce-marketing-underage, (data dostępu: 16.04.2022 r.) 
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nie sugeruje właściwości leczniczych alkoholu i nie jest emitowana w godzinach od 6.00 do 

20.00. Polska ustawa zabrania również wywoływania skojarzeń pomiędzy alkoholem 

a relaksem, wypoczynkiem, nauką, pracą sukcesem etc. Również sponsorowanie wydarzeń 

sportowych przez producentów alkoholu podlega licznym obostrzeniom.  

W USA zasady związane z reklamą alkoholu doznają znacznie mniejszych ograniczeń 

niż w systemie polskim. Po pierwsze, nie jest zakazane reklamowanie win i alkoholi 

wysokoprocentowych. Po drugie, CFR przewiduje znacznie węższy zakres ograniczeń niż 

ustawa polska. Podobnie jak w Polsce, w USA nie jest dozwolone powiązanie reklamy 

alkoholu ze sportem w ten sposób, że mogłoby sugerować, że alkohol zwiększa wydolność lub 

poprawia zdrowie.   

W obu ustawodawstwach zabronione jest natomiast prowadzenie reklamy papierosów. 

Jednocześnie zasady związane z etykietowaniem papierosów oraz ich reklamą w Stanach 

Zjednoczonych są tożsame z zasadami ustanowionymi w prawodawstwie polskim. W obu 

ustawodawstwach istnieje obowiązek sprzedaży 20 papierosów w jednym opakowaniu oraz 

umieszczenia odpowiednich ostrzeżeń (z tym, że ich brzmienie jest różne). Podobnie w obu 

ustawodawstwach kładzie się nacisk na ochronę nieletnich przed dostępem do wyrobów 

tytoniowych. Tak samo jak w przypadku produktów leczniczych, ustawodawca amerykański 

rozumie pojęcie reklamowania w sposób znacznie szerszy, tj. jako każdą wypowiedź 

producenta, podczas gdy polski ustawodawca wyłącza z tej definicji informacje używane do 

celów handlowych w relacjach pomiędzy podmiotami zajmującymi się produkcją, dystrybucją 

i handlem wyrobami tytoniowymi. 

9.3 Reklamowanie leków OTC – wzmianka  

Należy mieć na uwadze, że opisane w rozdziale 7 regulacje dotyczą reklamy leków 

wydawanych na receptę, a nie leków ogólnodostępnych (OTC). Co interesujące, do reklamy 

leków OTC ma zastosowanie odrębna ustawa, tj. Commerce and Trade Act (pol. Ustawa 

o obrocie gospodarczym, dalej jako: „CTA”,) inkorporowana w dziale 15 USC.  

CTA przewiduje zakaz prowadzenia reklamy wprowadzającej w błąd, przyznając tym 

samym FTC legitymację do wystąpienia do sądu z pozwem o nakazanie zaprzestania 

rozpowszechniania reklamy. Samo FTC jest wyposażone w kompetencje do wydania wiążącej 

decyzji w tym zakresie, a zatem orzeczenie sądu ma formę zabezpieczenia na czas toczącego 
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się przed FTC postępowania.656 Jako reklamę wprowadzającą w błąd ustawa uznaje reklamę 

inną niż oznakowanie, która wprowadza w błąd pod istotnym względem. Przy ustalaniu, czy 

reklama wprowadza w błąd, należy wziąć pod uwagę nie tylko oświadczenia złożone lub 

sugerowane, ale także zakres, w jakim reklama nie ujawnia faktów istotnych w odniesieniu do 

konsekwencji, które mogą wynikać z korzystania z towaru, do którego odnosi się reklama, 

w warunkach określonych w danej reklamie lub w takich warunkach, które są zwyczajowe lub 

przyjęte. Żadna reklama leku nie będzie uważana za wprowadzającą w błąd, jeżeli jest ona 

rozpowszechniana wyłącznie wśród przedstawicieli zawodów medycznych, nie zawiera 

fałszywych oświadczeń dotyczących istotnych faktów i zawiera lub towarzyszy jej w każdym 

przypadku zgodne z prawdą ujawnienie wzoru przedstawiającego ilościowo każdy składnik 

takiego leku.657 Definicja leku przedstawiona w tej ustawie jest spójna z definicją w Federal 

Food, Drug, and Cosmetic Act. Nadzór nad reklamą leków OTC sprawuje inny organ, tj. 

FTC.658 

Podsumowując wzmiankowany fragment należy wskazać, że główna zasada związana z 

reklamą leków OTC w obu państwach jest taka sama – i jest to zakaz wprowadzania w błąd. 

 
656 Dział 15 USC § 53 (a) ang. Whenever the Commission has reason to believe- (1) that any person, partnership, 

or corporation is engaged in, or is about to engage in, the dissemination or the causing of the dissemination of 

any advertisement in violation of section 52 of this title, and (2) that the enjoining thereof pending the issuance 

of a complaint by the Commission under section 45 of this title, and until such complaint is dismissed by the 

Commission or set aside by the court on review, or the order of the Commission to cease and desist made thereon 

has become final within the meaning of section 45 of this title, would be to the interest of the public, the 

Commission by any of its attorneys designated by it for such purpose may bring suit in a district court of the 

United States or in the United States court of any Territory, to enjoin the dissemination or the causing of the 

dissemination of such advertisement. Upon proper showing a temporary injunction or restraining order shall b 

granted without bond. Any suit may be brought where such person, partnership, or corporation resides or 

transacts business, or wherever venue is proper under section 1391 of title 28. In addition, the court may, if the 

court determines that the interests of justice require that any other person, partnership, or corporation should be 

a party in such suit, cause such other person, partnership, or corporation to be added as a party without regard 

to whether venue is otherwise proper in the district in which the suit is brought. In any suit under this section, 

process may be served on any person, partnership, or corporation wherever it may be found. 
657 Dział 15 USC § 55 (a) ang. False advertisement (1) The term "false advertisement" means an advertisement, 

other than labeling, which is misleading in a material respect; and in determining whether any advertisement is 

misleading, there shall be taken into account (among other things) not only representations made or suggested 

by statement, word, design, device, sound, or any combination thereof, but also the extent to which the 

advertisement fails to reveal facts material in the light of such representations or material with respect to 

consequences which may result from the use of the commodity to which the advertisement relates under the 

conditions prescribed in said advertisement, or under such conditions as are customary or usual. No 

advertisement of a drug shall be deemed to be false if it is disseminated only to members of the medical profession, 

contains no false representation of a material fact, and includes, or is accompanied in each instance by truthful 

disclosure of, the formula showing quantitatively each ingredient of such drug. (2) In the case of oleomargarine 

or margarine an advertisement shall be deemed misleading in a material respect if in such advertisement 

representations are made or suggested by statement, word, grade designation, design, device, symbol, sound, or 

any combination thereof, that such oleomargarine or margarine is a dairy product, except that nothing contained 

herein shall prevent a truthful, accurate, and full statement in any such advertisement of all the ingredients 

contained in such oleomargarine or margarine. 
658 https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/prescription-drug-advertising-questions-and-

answers#control_advertisements (data dostępu: 1.03.2022 r.) 
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Jednocześnie CTA nie przewiduje żadnych innych szczegółowych wymogów względem 

reklamy produktów leczniczych wydawanych bez recepty kierowanej do publicznej 

wiadomości. W polskim prawie zakaz wprowadzania w błąd stanowi naczelną zasadę 

prowadzenia reklamy, natomiast polski ustawodawca przewiduje dalsze wymogi względem 

reklamy OTC. Przede wszystkim jest to zakaz oferowania korzyści w zamian za nabycie leku, 

zakaz kierowania reklamy do dzieci, a także odwoływania się do autorytetu naukowców, osób 

wykonujących zawody medyczne lub osób znanych publicznie. Dodatkowo zabronione jest 

sugerowanie, że przyjęcie leku umożliwi uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu, lek poprawi 

stan osoby zdrowej lub nieprzyjęcie leku pogorszy stan zdrowia, a także że skuteczność lub 

bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia. 

Polski ustawodawca zabrania gwarantowania skutku leczenia, odnoszenia się w formie 

niepokojącej lub zatrważającej do wskazań terapeutycznych, a także prezentowania zmian 

chorobowych w formie morfingu.  

W USA, podobnie jak w Polsce, organ nadzoru ma prawo doprowadzić do wstrzymania 

prowadzenia niezgodnej z prawem reklamy, z tym że w USA dzieje się to w drodze pozwu 

składanego przez FTC, a w Polsce w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

10 Podsumowanie 

W prawie polskim, które należy do systemu civil law, reklama leków wydawanych na 

receptę kierowana do publicznej wiadomości jest zabroniona (art. 57 p.f.). Taki zakaz został 

przewidziany również w art. 88 ust. 1 lit a dyrektywy 2001/83. W literaturze i orzecznictwie 

wskazuje się, że zakaz ten jest podyktowany koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia 

publicznego,659 ponieważ pacjenci powinni przyjmować leki tylko wtedy, gdy są im potrzebne, 

a nie kiedy są do tego motywowani reklamą.660 

Z powyższym nie mogę zgodzić się w całości. Z pewnością reklama leków powinna 

podlegać pewnym ograniczeniom, tak jak zostało to wprowadzone przez ustawodawcę w 

przypadku leków OTC. Bezsprzecznie istotne dla zdrowia konsumentów jest wprowadzenie 

zasad związanych z zakazem wprowadzania w błąd czy nakazem informowania o racjonalnym 

 
659 T. Hachoł, B. Olszewski, Karnoprawne…op.cit., s.249-250. 
660 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 września 2019 r., VI SA/Wa 929/19, LEX 

nr 3073445; tak też: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2019 r., II GSK 15/17, LEX nr 

2636553; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 2018 r., II GSK 1584/18, LEX nr 259311; 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2016 r., II GSK 2706/14, LEX nr 2142255. 
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stosowaniu, a także poddanie prowadzenia reklamy nadzorowi organów administracji 

publicznej, które wyposażone są w kompetencje zapewniające bezpieczeństwo stosowania i 

reklamy leków. Jednakże nie mogę zgodzić się z twierdzeniem, że całkowity zakaz reklamy 

leków wydawanych na receptę jest uzasadniony i podyktowany koniecznością ochrony 

zdrowia publicznego. Jak już bowiem wskazywałam wielokrotnie w treści pracy, to lekarz 

podejmuje decyzję o zaordynowaniu danego leku i wypisaniu recepty. W związku z tym 

pacjent nie ma prawnej możliwości wykupienia leku o kategorii Rp bez uprzedniej konsultacji 

z lekarzem. Ta znów zapewnia o dobraniu leku do potrzeb pacjenta zgodnie z najlepszą wiedzą 

lekarza i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Wizyta lekarska powinna również gwarantować 

pacjentowi możliwość uzyskania najważniejszych informacji, tj. o właściwym stosowaniu leku 

i możliwych działaniach niepożądanych.  

Nie twierdzę przy tym, że nie zdarzają się sytuacje, w których lekarz popełni błąd 

medyczny, sam produkt jest wadliwy, czy też w wyniku niemożliwych do przewidzenia 

interakcji z organizmem pacjenta lek na receptę będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia, a 

nawet życia. Co do zasady jednak, zadaniem leku jest pozytywny wpływ na zdrowie pacjenta, 

czy to poprzez wyeliminowanie jednostki chorobowej, zmniejszenie jej objawów czy poprzez 

uśmierzenie bólu i cierpienia pacjenta.  

Co więcej, w mojej ocenie, to właśnie leki OTC stanowią większe zagrożenie dla zdrowia 

pacjentów, ponieważ są dostępne powszechnie (w tym także w drogeriach, sklepach 

spożywczych czy stacjach benzynowych) i bez ograniczeń. Potwierdza to motyw 45 dyrektywy 

2001/83, zgodnie z którym reklama adresowana do publicznej wiadomości, nawet dotycząca 

jedynie produktów leczniczych nabywanych bez recepty, może mieć niekorzystny wpływ na 

zdrowie publiczne, o ile jest nadużywana lub niewłaściwie przygotowana. Publiczne 

reklamowanie produktów leczniczych, tam gdzie jest dozwolone, powinno spełniać niektóre 

podstawowe kryteria wymagające w związku z tym zdefiniowania.  

Nadto w literaturze zawraca się uwagę na problem samoleczenia, tj. przyjmowania leków 

OTC na różne dolegliwości bez zasięgnięcia porady.661 Takie ryzyko nie zachodzi 

w przypadku leków wydawanych na receptę.  

Zatem całkowity zakaz reklamy leków na receptę wydaje się w mojej ocenie 

nieuzasadniony, a przy tym uzasadnione byłoby dozwolenie prowadzenia takiej reklamy przy 

wprowadzeniu właściwych obostrzeń podyktowanych koniecznością zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumentowi.  

 
661 M. Rajca, Problematyka…op.cit., s.36. 
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W literaturze przedmiotu, omawiając ratio legis zakazu reklamy leków wydawanych na 

receptę kierowanej do publicznej wiadomości, uzasadnia się go ochroną zdrowia publicznego, 

zaliczając leki do kategorii produktów szczególnych – razem z wyrobami tytoniowymi i 

napojami alkoholowymi.662 W mojej ocenie zaliczanie tych produktów do tej samej kategorii 

nie jest zasadne. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe to zupełnie inna kategoria niż 

produkty lecznicze. Te pierwsze z zasady nie są nam potrzebne do codziennego 

funkcjonowania, a ich przyjęcie zawsze wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla naszego 

zdrowia. Stąd też zakaz ich reklamy jest moim zdaniem całkowicie uzasadniony. Nie ma 

bowiem potrzeby informowania o produktach z tej kategorii, skoro w szeroko rozumianym 

interesie publicznym jest, aby takich produktów konsumowano jak najmniej.663 Alkoholizm i 

nikotynizm są nie tylko szkodliwe społecznie, ale także generują ogromne koszty po stronie 

państwa związane z koniecznością leczenia pacjentów z nowotworami, marskością wątroby 

czy innymi tego typu schorzeniami. Produkty lecznicze, choć też nie można odmówić im 

szczególnego charakteru na tle innych produktów, pełnią zupełnie inną rolę. Ich zadaniem jest 

poprawa zdrowia, a nierzadko ratowanie życia.  

Poza tym w literaturze wskazuje się, że skoro ograniczona została dostępność leków na 

receptę, to tym bardziej powinna zostać ograniczona ich reklama. Argumentuje się, że skoro 

konsument nie może zadecydować o wyborze leku, ponieważ to lekarz musi wydać receptę, 

kierowanie reklamy leków Rx do publicznej wiadomości byłoby nieuzasadnione.664 

Z powyższym stanowiskiem również nie mogę zgodzić się w całości. Z jednej strony 

rzeczywiście reklama produktu leczniczego jest definiowana jako działalność polegająca na 

informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu 

zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji 

produktów leczniczych (art. 52 p.f.). Zatem być może producenci leków Rx nie decydowaliby 

się na prowadzenie ich reklamy, skoro w istotny sposób mogłoby to nie wpłynąć na liczbę 

przepisywanych recept i zwiększenie sprzedaży – każdorazowo decydentem jest bowiem 

 
662 D. E. Harasimiuk, Zakazy…op.cit., s.63. 
663 Wyrok TK z 28.01.2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, nr 1, poz. 4, w którym TK przesądził, że „[d]la Trybunału 

Konstytucyjnego nie ulega wątpliwości, że motywy leżące u podstaw wprowadzenia kwestionowanych zakazów i 

ograniczeń (ochrona zdrowia publicznego) w pełni mieszczą się w pojęciu "ważnego interesu publicznego", o 

którym mowa w art. 22 Konstytucji. Tym samym podstawowa przesłanka dopuszczalności wprowadzenia 

ograniczenia jest spełniona (doniosłość kryterium ograniczenia). Dotyczy to zarówno wymagania formułowanego 

na tle Konstytucji RP, jak i motywu ograniczeń ocenianego z punktu widzenia prawa europejskiego. Na gruncie 

tego ostatniego zawsze bowiem względy ochrony zdrowia były uważane za kryterium uzasadniające ograniczenia 

w przepływie towarów i usług (o ile tylko samo ograniczenie spełniało inne przesłanki).” 
664 M. Mądry, Zakaz przedmiotowy reklamy produktów leczniczych do ogółu społeczeństwa, (w:) R. Stankiewicz, 

(red.), Instytucje rynku farmaceutycznego, Warszawa 2016, s.281. 
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lekarz. Jednakże w mojej ocenie fakt ten nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla 

wprowadzenia ustawowego zakazu. Przeciwnie, to właśnie stanowi gwarancję, że pacjenci nie 

mogliby leczyć się sami czy przyjmować leków, które w rzeczywistości nie są im potrzebne.  

Polskie prawo pozwala jednak na reklamowanie leków dostępnych bez recepty (OTC) 

w prasie, telewizji, internecie i za pośrednictwem innych środków masowego przekazu. 

Ustawodawca w art. 53 p.f. przewiduje szereg wymogów związanych z reklamą leków OTC, 

których celem jest ochrona konsumentów przed nadmierną konsumpcją leków czy też 

podejmowaniem niewłaściwych decyzji zdrowotnych opartych wyłącznie o reklamę.665 Taki 

cel wynika również z motywu 40 dyrektywy 2001/83, zgodnie z którym przepisy regulujące 

informacje dla użytkowników powinny obejmować szeroki zakres ochrony konsumentów, dla 

zapewnienia prawidłowego stosowania produktów leczniczych na podstawie pełnych 

i zrozumiałych informacji.  

Wymogi zawarte w art. 53 p.f. to przede wszystkim zakaz wprowadzania w błąd, 

oferowania lub obiecywania jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni 

w zamian za nabycie produktu leczniczego lub dostarczanie dowodów, że doszło do jego 

nabycia, zakaz kierowania reklamy do dzieci oraz obowiązek prezentowania leku w sposób 

obiektywny oraz informowania o jego obiektywnym stosowaniu.  

Dalej w art. 55 p.f. ustawodawca przewiduje dalsze obostrzenia, wśród których znajduje 

się między innymi666 zakaz prezentowania leku przez osoby znane publicznie, naukowców, 

osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie 

takiego wykształcenia a także odwoływanie się do zaleceń takich osób. W reklamie nie można 

zawierać treści sugerujących, że przyjęcie leku pozwoli na uniknięcie porady lekarskiej; że 

nawet osoba zdrowa poprawi swój stan zdrowia; że nieprzyjmowanie leku może pogorszyć 

stan zdrowia (z wyłączeniem szczepień); że produkt leczniczy jest kosmetykiem albo 

suplementem, a także że skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania leku wynika z jego 

naturalnego pochodzenia. Tak samo zabronione jest zapewnianie właściwego skutku po 

przyjęciu leku; odwoływanie się do wskazań w sposób zatrważający oraz morfing.667  

Jednocześnie w polskim systemie zakazana lub ograniczona jest reklama innych 

produktów szczególnych, które jak już wskazywałam powyżej – niesłusznie – są zaliczane do 

tej samej kategorii produktów, co leki. Mowa tutaj o napojach alkoholowych, których 

 
665 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 czerwca 2009 r., II GSK 962/08, LEX nr 563512, 

K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk, Komentarz do art. 55…op.cit., s.179. 
666 Chcąc uniknąć powtórzeń wymieniono jedynie najważniejsze elementy w sposób skrótowy.  
667 szerzej por. punkt 2.2.  
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reklamowanie, poza reklamą piwa, jest zabronione (art. 131 ustawy alkoholowej). W przypadku 

papierosów, w Polsce ustanowiono całkowity zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, 

papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji 

wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów 

tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby, lub symboli 

związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub 

pojemników zapasowych (art. 8 ustawy tytoniowej).  

W prawie amerykańskim dozwolone jest reklamowanie leków OTC oraz Rx. W obu 

przypadkach regulacje prawne (USC, CFR, CTA) oraz stosowne wytyczne stawiają wymogi, 

które musi spełnić taka reklama, a których celem jest ochrona pacjentów i zapewnienie im 

właściwych informacji, które mają wpływ na zdrowie.668  

Najważniejszą zasadą, podobnie jak w systemie polskim, jest zakaz wprowadzania 

w błąd. Dodatkowo reklamy leków Rx muszą zawierać właściwy stosunek informacji o 

potencjalnych korzyściach oraz ryzykach [ang. fair balance, CFR, dział 21, § 202.1 punkt 5 

(i)-(iii)]. Obowiązkowe jest informowanie o działaniach niepożądanych, ostrzeżeniach, 

środkach ostrożności i przeciwwskazaniach (CFR, dział 21, § 202.1 lit. e punkt 1). Za 

wprowadzającą w błąd należy rozumieć reklamę, która zawiera niezatwierdzone oświadczenie 

o tym, że lek jest lepszy, bezpieczniejszy i bardziej skuteczny od innych lub zawiera informacje 

naukowe albo opinie o leku, które zostały podważone na podstawie nowszych i bardziej 

wiarygodnych źródeł [CFR, dział 21, § 202.1 punkt 6 (i)- (iii)]. Wprowadzająca w błąd jest 

również reklama zawierająca oświadczenie lub sugestię, że lek jest bezpieczniejszy, niż wynika 

to z istotnych dowodów lub doświadczenia klinicznego, poprzez selektywną prezentację 

informacji [CFR, dział 21, rozdział I, podrozdział C, § 202.1 punkt 6 (iv)]. Również wytyczne 

FDA przewidują zakaz wprowadzania konsumentów w błąd, obowiązek wskazania 

najważniejszych informacji o ryzyku związanym z produktem oraz informacji dotyczących 

wskazań do stosowania produktu. Wytyczne przewidują również zapewnienie dostępu do 

niezbędnych informacji publiczności w różnym wieku, a więc nie tylko odsyłając do strony 

internetowej, ale zapewniając darmową infolinię informacyjną. W USA istnieją również 

regulacje branżowe, np. wytyczne AMA i PhRMA, organizacji będących niejako 

odpowiednikiem polskiego związku Infarma.  

 
668 J. G. Ball, Caring or compulsion? The effects of consumer attributions of risk information disclosure in direct-

to-consumer prescription drug advertising, “The Journal of Consumer Affairs”, v. 52, nr 3, 2018, s.651 
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Reklama DTCA choć oceniana jest pozytywnie, ma również wielu przeciwników. Jako 

główne zalety DTCA w literaturze przedmiotu wskazuje się, że taka reklama dostarcza 

istotnych informacji, zachęca do wizyt u lekarza, a także ułatwia rzeczowy dialog z lekarzem. 

Do wad tego typu marketingu zalicza się to, że pacjenci są bardziej skłonni wywierać nacisk 

na lekarzy, producenci przeznaczają znaczne środki na reklamę, przez co mniej inwestują 

w rozwój i innowacje, a lekarze są zmuszeni poświęcać więcej czasu na dyskusję na temat 

konkretnego leku zamiast na diagnostykę. 

To, że reklama DTCA jest dozwolona w USA wynika w głównej mierze z ochrony, jaką 

przewiduje Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Pierwsza Poprawka 

gwarantuje, że Kongres nie będzie stanowił ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy. 

Elementem wolności słowa jest komercyjna wolność słowa (ang. commercial freedom of 

speech). Z orzecznictwa wynika, że sąd badając, czy dana regulacja narusza wolność słowa 

wykonuje czterostopniowy test Central Hudson. Zgodnie z tym testem, w pierwszej kolejności 

należy ocenić, czy wypowiedź jest zgodna z prawem i nie prowadza w błąd. Po drugie, dla 

przyjęcia możliwości ograniczenia komercyjnej wolności słowa interes państwowy musi być 

istotny (np. ochrona zdrowia publicznego). Jeśli odpowiedź na drugie pytanie jest twierdząca, 

należy kolejno ocenić, czy dane prawo bezpośrednio służy realizacji powoływanego interesu 

państwowego. Po czwarte w końcu należy badać, czy regulacja w sposób proporcjonalny dąży 

do ochrony tegoż interesu (innymi słowy, czy zakaz nie jest zbyt szeroki dla realizacji interesu).  

W polskim systemie prawnym Konstytucja również gwarantuje wolność słowa (art. 54 

Konstytucji), oraz zasadę wolności działalności gospodarczej, której przejawem jest 

prowadzenie reklamy (art. 20 Konstytucji). Ograniczenie wolności działalności gospodarczej 

jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 

22 Konstytucji), podczas gdy ograniczenie wolności słowa może być ustanawiane tylko 

w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 

publicznej, albo wolności i praw innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji).  

Różnica w zakresie ograniczania wolności konstytucyjnych w obu ustawodawstwach 

polega, jak się wydaje, na tym, że w judykaturze amerykańskiej interes państwowy jest 

rozumiany w dużo węższy sposób niż w interes publiczny polskiej judykaturze, przez co 

prymat często zyskuje wolność słowa. W USA bowiem bezsprzecznie pojmuje się takie dobra 

jak zdrowie publiczne jako istotą wartość, natomiast orzecznictwo wymaga bardzo ścisłego 

wykazania, że ograniczenie wolności słowa bezpośrednio chroni tą wartość i to w sposób 

proporcjonalny.  
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Nie przeczę, że zdrowie publiczne kwalifikuje się jako ważny interes publiczny i dlatego 

zasadne jest ograniczanie reklamy alkoholu czy papierosów. Jednakże, jak wskazywałam 

powyżej, w mojej ocenie zdrowie publiczne nie może być zagrożone prowadzeniem reklamy 

leków na receptę kierowanej do publicznej wiadomości, ponieważ pacjent nie może 

samodzielnie podjąć decyzji o zakupie leku. Decyzja o zaordynowaniu danego leku należy 

jedynie do lekarza. Pacjent ma wolę w zakresie odstąpienia na własne ryzyko od zakupu 

przepisanego leku lub przykładowo po zapoznaniu się z ulotką ma prawo do zaniechania jego 

przyjęcia. 

Jednocześnie ustawodawca amerykański tak samo jak polski dostrzega konieczność 

zakazu reklamy papierosów i ograniczenia reklamy alkoholu. W tym drugim przypadku 

ograniczenia nie są tak rygorystyczne, ponieważ w USA możliwe jest reklamowanie alkoholi 

innych niż piwo, aczkolwiek taka reklama również podlega obostrzeniom.  

Podsumowując, stoję na stanowisku, że zakaz kierowania reklamy leków wydawanych 

na receptę do publicznej wiadomości nie może być uzasadniony ważnym interesem 

publicznym w postaci zdrowia publicznego. W mojej ocenie możliwe jest stworzenie 

bezpiecznego systemu marketingu farmaceutyków Rx przy jednoczesnej edukacji 

konsumentów i promocji zdrowia publicznego. Nie przeczę przy tym, że w USA przeciwnicy 

reklamy DTCA zwracają uwagę na liczne wady tego typu reklamy. Są to głównie ryzyko 

wprowadzenia w błąd, wywoływania lęku czy obawa przed tym, że pacjenci będą wywierali 

nacisk na lekarzy, aby ci przepisali im konkretne leki. Jednakże bezsprzecznie DTCA ma 

również swoich zwolenników, którzy zwracają uwagę na zalety prowadzenia tego typu 

reklamy, w tym w szczególności jej walory informacyjne.  

Poniżej postuluję zatem zmiany de lege ferenda, w ramach których proponuję, jak 

zmitygować ryzyka związane z niebezpieczeństwami reklamy leków na receptę kierowanej do 

publicznej wiadomości, wskazywanymi w literaturze amerykańskiej.  

Propozycja de lege ferenda w Prawie farmaceutycznym: 

1. Uchylenie w art. 57 p.f. ust. 1 pkt 1 dotyczącego zakazu kierowania reklamy leków na 

receptę do publicznej wiadomości. 

2. Dodanie po rozdziale 4, rozdziału 4a zatytułowanego „Reklama produktów leczniczych 

wydawanych na receptę kierowana do publicznej wiadomości”. 

3. Dodanie w art. 129 ust.3 dotyczącego grzywny.  
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Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1977 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 57 ust. 1 pkt 1; 

2) po art. 64 dodaje się art. 64a, 64b, 64c i 64d w brzmieniu:  

„Art. 64a. Do reklamy produktów leczniczych wydawanych na receptę kierowanej do 

publicznej wiadomości przepisy art. 52, art. 53, art. 55, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, 

art. 63 oraz art. 64 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.  

Art. 64b.  

1. Do podmiotu odpowiedzialnego należy zapewnienie, aby w reklama produktów 

leczniczych wydawanych na receptę kierowana do publicznej wiadomości: 

a) przedstawiała wszelkie informacje o produkcie w sposób wyraźny i czytelny, 

b) nie wywoływała u odbiorcy lęku lub strachu,  

c) była precyzyjna, obiektywna, rzetelna i kompletna.  

2. Reklama produktów leczniczych wydawanych na receptę kierowana do publicznej 

wiadomości powinna wiernie odzwierciedlać informacje zawarte w 

Charakterystyce Produktu Leczniczego. Zabronione jest zamieszczanie w 

reklamie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, informacji sprzecznych z 

Charakterystyką Produktu Leczniczego.  

3. Zabronione jest w reklamie, o której mowa w ust. 1: 

a) dyskredytowanie innych produktów leczniczych ani innego podmiotu 

odpowiedzialnego,  

b) używanie pojęć takich jak „najlepszy”, „najtańszy”, „najskuteczniejszy”, 

„najbezpieczniejszy” czy też innych pojęć równoważnych, bez uzasadnienia 

takiego zabiegu obiektywnymi, rzetelnymi i weryfikowalnymi badaniami 

naukowymi. 

Art. 64c. Podmiot odpowiedzialny przed emisją reklamy, o której mowa w przepisach 

powyżej, jest zobowiązany do przedstawienia Głównemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu projektu reklamy w terminie 60 dni przed planowaną emisją.  

Art. 64d.  

1. W terminie 30 dni po przedłożeniu projektu reklamy, o którym mowa w art. 64c, 

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje rekomendację, w której określa, czy 

reklama spełnia wymogi przewidziane prawem.  

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny może również zaproponować zmiany w treści 

projektu reklamy, w ten sposób, aby zapewnić jak najszerszą ochronę 
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konsumentów, z poszanowaniem prawa podmiotu odpowiedzialnego do 

prowadzenia reklamy, o której mowa w przepisach powyżej.” 

3) w art. 129 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Art. 129 ust. 3 

3. Tej samej karze, podlega, kto prowadzi reklamę produktów leczniczych w sposób 

sprzeczny z przepisami rozdziału 4a, w tym w sposób sprzeczny z rekomendacją 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego przewidzianą w art. 64d.” 

4) w art. 129 a punkt 1 usuwa się ust. 1. 

Propozycja de lege ferenda w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 

2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych: 

1. Dodanie po rozdziale 3, rozdziału 3a zatytułowanego „Reklama produktów leczniczych 

wydawanych na receptę kierowana do publicznej wiadomości”. 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1977 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy 

produktów leczniczych (Dz. U. poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a zatytułowany Reklama produktów 

leczniczych wydawanych na receptę kierowana do publicznej wiadomości.  

2) W rozdziale 3a dodaje się § 15a. w brzmieniu: 

„§ 15a.  

1. W reklamie produktów leczniczych wydawanych na receptę kierowanej do 

publicznej wiadomości należy zawrzeć co najmniej następujące informacje: 

a) nazwę produktu leczniczego,  

b) skład jakościowy i ilościowy,  

c) postać farmaceutyczną,  

d) wskazania terapeutyczne,  

e) dawkowanie i sposób podania,  

f) przeciwskazania do stosowania,  

g) środki ostrożności oraz specjalne ostrzeżenia,  

h) działania niepożądane. 

2. Reklama produktów leczniczych wydawanych na receptę kierowana do publicznej 

wiadomości, w formie audiowizualnej, dźwiękowej i wizualnej oprócz informacji 
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wskazanych w § 1 zawiera ostrzeżenie o następującej treści: „Pamiętaj, że lekarz ma 

prawo odmówić przepisania reklamowanego leku, jeżeli nie będzie on dla ciebie 

właściwy”.  

Uzasadniając swoją powyższą propozycję, w pierwszej kolejności wskazuję, że w części 

bazuje ona na rozwiązaniach przewidzianych dla reklamy leków wydawanych na receptę 

kierowanej do profesjonalistów przewidzianych w Kodeksie Dobrych Praktyk INFARMA.  

Zdecydowałam się zaproponować odniesienie do wymogów przewidzianych dla reklamy 

leków OTC, ponieważ jest to niezbędne minimum bezpieczeństwa, jakie powinna zapewniać 

reklama kierowana do publicznej wiadomości. Wymogi te rozszerzyłam o dodatkowe 

elementy, które mają na celu zapobieżenie między innymi wywoływaniu lęku. Szczególnym 

wymogiem jest uzyskanie rekomendacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W mojej 

propozycji współdziałanie z organem nadzoru powinno być oparte na wzajemnym zaufaniu, 

zatem nie zdecydowałam się na zaproponowanie wydawania przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego wiążącej decyzji administracyjnej, w której organ ten udzielałby pozwolenia (lub 

dokonywał odmowy) na dopuszczenie reklamy do emisji. Prowadziłoby to bowiem do 

zwiększenia kosztów pracy organów nadzoru i nadmiernie obciążyło sądownictwo – od takiej 

decyzji musiałoby bowiem przysługiwać odwołanie oraz skarga do sądu administracyjnego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). 

Zapewnienie przestrzegania tej niewiążącej rekomendacji może być, w mojej ocenie, 

zapewnione poprzez wprowadzenie przepisu przewidującego grzywnę za prowadzenie 

reklamy niezgodnej z rekomendacją.  

Na koniec, chcąc zminimalizować ryzyko, że pacjenci będą wywierali nacisk na lekarzy, 

aby ci przepisali im konkretny lek, zdecydowałam się na wprowadzenie obligatoryjnego 

ostrzeżenia. W mojej ocenie taki środek jest wystarczający, ponieważ jak wskazywałam 

powyżej, to lekarz jest gwarantem, że pacjentowi zostanie zaordynowana właściwa terapia. Nie 

można bowiem wykluczać sytuacji, w której do lekarza zwróci się pacjent cierpiący na 

cukrzycę, sugerując, że na rynku dostępny jest lek X, a lekarz uzna, że zaordynowanie tego 

leku jest uzasadnione. Tak samo w sytuacji przeciwnej, jeśli do lekarza zgłosi się pacjent 

prosząc o przepisanie konkretnego leku, który nie jest dla niego właściwy czy bezpieczny, 

lekarz powinien posiadać umiejętności, aby stanowczo odmówić.  

Należy przy tym wskazać, że zaproponowane przeze mnie wnioski de lege ferenda nie 

mogłyby doprowadzić do sprzeczności prawa polskiego z prawem unijnym. W obecnym 

brzmieniu dyrektywy 2001/83 kierowanie reklamy produktów leczniczych wydawanych na 
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receptę do publicznej wiadomości jest zabronione. Wskazuję zatem, że w mojej ocenie również 

dyrektywa powinna zostać zmieniona, aby umożliwić reklamę leków Rx do publicznej 

wiadomości, z zachowaniem niezbędnych wymogów pozwalających na zapewnienie 

konsumentom bezpieczeństwa. Zasadne byłoby zatem w pierwszej kolejności przyjęcie 

w prawie unijnym analogicznych zmian, jakie zostały zaproponowane dla Prawa 

farmaceutycznego. Swoje stanowisko w tym zakresie uzasadniam dwoma argumentami.  

Po pierwsze, w analizowanym przeze mnie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z 5 maja 2011 r., w sprawie C-316/09669, spółka MSD będąca stroną 

w postępowaniu, w którym sąd krajowy zadał pytanie prejudycjalne stanęła na stanowisku, że 

„zakaz publicznej reklamy produktów leczniczych dostępnych tylko na receptę stanowi 

naruszenie zagwarantowanej konstytucyjnie wolności wypowiedzi, która chroni także tzw. 

'komunikację komercyjną'. MSD stwierdza, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 

szczególnie w odniesieniu do problematyki zdrowotnej już wielokrotnie musiał się zajmować 

nieproporcjonalnymi zakazami reklamy. Ponadto w jej opinii zachodzi tu naruszenie obszaru 

ochrony przewidzianej przez prawo podstawowe do prowadzenia działalności gospodarczej, 

zagwarantowanego w karcie praw podstawowych i uznanego przez Trybunał za część swobody 

wykonywania zawodu. (…) zakaz publicznej reklamy produktów leczniczych dostępnych tylko 

na receptę, zawarty w art. 88 ust. 1 lit. l) dyrektywy 2001/83, jest niezgodny z zasadą 

proporcjonalności, ponieważ powszechny zakaz informowania w wyraźny sposób nie jest ani 

zdatny, ani konieczny do ochrony zdrowia publicznego. W tym kontekście należy zważyć, iż 

ustawodawca wspólnotowy nie uzasadnił tego zakazu publicznej reklamy.”670  

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie odniósł się do powyższej kwestii 

z przyczyn formalnych, tj. nie stanowiła ona przedmiotu pytania prejudycjalnego (które 

dotyczyło definicji reklamy), jednak w mojej ocenie należy zgodzić się ze stanowiskiem 

przedstawionym przez spółkę MSD.  

Po drugie, w 2008 roku Komisja zaproponowała projekt zmian do dyrektywy 2001/83, 

w celu umożliwienia udostępniania konsumentom rzetelnych informacji o produktach 

leczniczych wydawanych na receptę. Propozycja dotyczyła co prawda informacji 

pozbawionych charakteru promocyjnego i nie została przyjęta, natomiast fakt ten pokazuje, że 

Komisja dostrzegła potrzebę umożliwienia producentom leków rozpowszechniania informacji 

o produktach kategorii Rx.  

 
669 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 maja 2011 r., w sprawie C-316/09, MSD Sharp & 

Dohme GmbH v. Merckle GmbH, LEX nr 786203. 
670 Punkt 33 i 34 Opinii Rzecznika Generalnego Vericy Trstenjak z 24 listopada 2010 r.(ECLI:EU:C:2010:712). 
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Zaznaczam jednak, że powyższa uwaga została przeze mnie poczyniona na marginesie, 

ponieważ osią przedmiotowej pracy była analiza uregulowań krajowych – Polski oraz Stanów 

Zjednoczonych, przy jednoczesnym odwołaniu się do wartości konstytucyjnych tych państw.  
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questions-and-answers#control_advertisements 

https://www.youtube.com/watch?v=aFOf4uicF3g  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&

ved=2ahUKEwiJyZzlqbL4AhXSiIsKHfC6AQQQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fre

jestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl%2Fapi%2Frpl%2Fmedicinal-

products%2F649%2Fcharacteristic&usg=AOvVaw0NvtAbqYiNWtJvgjycRCao 

https://www.youtube.com/watch?v=xipiotOLGDY 

https://www.rxlist.com/national_formulary/definition.htm  

https://www.rp.pl/przemysl-spozywczy/art930061-podatnicy-placa-niemal-31-mld-zl-za-

nadmierne-picie-polakow  

AKTY PRAWNE  

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463) 

Ustawy o produktach kosmetycznych - Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach 

kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227). 

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2134). 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2021 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 836 z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1233). 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 805 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276). 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2070). 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 275). 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914). 

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 551). 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 551). 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463) 

Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w  prawie 

wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. 

U. UE. L. z 2001 r. Nr 311, s. 67 z późn. zm.). 

Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona) 

(Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 376, s.21). 
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 

koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa 

o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 

95, s.1 z późn. zm.). 

Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona) 

(Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 376, s.21). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych 

wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, s.1, z 

późn. zm.) 

Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca 

nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów 

na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 

98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 

2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach 

handlowych") (Dz. U. UE. L. z 2005 r. Nr 149, s.22 z późn. zm.). 

Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, 

odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych, Dz.U.UE.L.2003.152.16 

z dnia 2003.06.20 

Dyrektywa 98/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

odnoszących się do reklamy oraz sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 213, s.9) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 

r. dotyczące produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 

342, s.59 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) 

nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG 

i 93/42/EWG (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, s.1 z późn. zm.). 
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Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 

sponsorowania audycji lub innych przekazów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 203). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów 

leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia 

produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1769). 

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu 

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 

4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem 

nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.). 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2010 r. Nr 83, s.389). 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym.1957.03.25. (Dz.U.2004.90.864/2 z dnia 

2004.04.30 ze zm., dalej jako: „TFUE”). 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (ang. The United States Constitution) 

Kodeks Stanów Zjednoczonych (ang. United States Code,) 

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act  

Kodeks przepisów federalnych (ang. The Code of Federal Regulations ). 
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