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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Mclrek Michaĺak
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Pan
Łukasz Szumowski
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I pkt 2 i art. lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku

Pľaw Dziecka (Dz. U. z2017 r. poz.92Ż) zvracam się
stanowiska Ministra Zdrowia

w kwestii reklam

z

uprzejmą pľoŚbą oprzekazanie

suplementów diety

i

innych środków

spoŻywczych oÍaz wyrobów medycznych dedykowanych populacji pediatrycznej oraz
informacji o działaniach resoľtu zdrowia (podjętych lub planowanych) w tym obszarze.

Wymagania dotyczące ľeklamy produktów leczniczych zostały szczegółowo
uregulowane w rozdzia|e

4 ustawy z dnia 6 września 2001 ľ' Prawo

(Dz. U. z 2017 r' poz. ŻŻ1l; dalej: ustawa

-

faľmaceutyczne

Pľawo farmaceutyczne). ograniczenia

w reklamie pľoduktu leczniczego i w reklamie publicznej okľeŚla odpowiednio art.

i

53

aľt. 55 tej ustawy. Zakazy ľeklamowe i nadzőr nad reklamą ľegulują odpowiednio

art. 56

i

art. 6Ż ustawy

-

Pľawo faľmaceutyczĺe. Zasady spľzedaży' reklamy i pľomocji

środków spożywczych określająpľzepisy ustawy
obezpieczeństwie żywnościiżywienia (Dz.

z dnia 25 sierpnia 2006

U. z20I8r. poz.

1541).

W tej

r.

ustawie

i aktach wykonawczych w pewnym stopniu również uregulowano kwestię prezentacji
i reklamy ww. środków.

Należy zauwaŻyć,, że tylko w ustawie

-

Pľawo faľmaceutyczne poruszone zostało

szczegółowo zagadnienie reklamowania pľoduktów lecznĺczych dla dzieci. Zasady

prowadzenia ľeklamy pľoduktów leczniczych reguluje Dyrektywa 200l/83/wE

i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego
kodeksu odnoszącego się do produktów leczníczych stosowanych u ludzil
Parlamentu Europejskiego
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(dalej: Dyľektywa 2001/83), która zgodnie z orzecznictwem Tľybunału Sprawiedliwości

Unii Europejskiej dokonała tzw. pełnej harmonizacji pľzepisów w zakresie ľeklamy'
co oznacza, Że - poza wyjątkami przewidzianymi w treściDyrektywy _ państwa
członkowskie nie mogą, ani zaostrzać,, ani łagodzić zasad prowadzenia ľeklamy
produktów |eczniczych. Postanowienia Dyrektywy 200Il83 zostały transponowane do

ustawodawstwa krajowego (ujęte właśniew rozdziale

4 ustawy

Prawo

ťarmaceuty czne).

Pani dr hab. n. ťarm' Agnieszka Zimmermann, Przewođniczącaogólnopolskiej
Sekcji Prawa Farmaceutycznęgo Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w piśmie2
skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka podniosła' że w ustawodawstwie brakuje
precyzyjnych zapisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety.
Ustawa o bezpieczeństwie zywnoŚci

i

Żywienia w ograniczony sposób odnosi się do

reklamy suplementów diety. Jedynie art. 27 ust' 5 tej ustawy stanowi, Że oznakowanie,
prezentacja

i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwieľdzających lub

sugerujących, że zbilansowana i ztőŻnicowana dieta nie moŻe dostaľczyć vłystarczających dla

oľganizmu ilościskładników ođŻywczych.Ustawa obezpieczeństwie zywnoŚci i zywienia nie
zawiera jednak definicji reklamy. Kwestia etykietowania. prezentacji oľaz właŚnie reklamy

Śľodków spożywczych zosÍałapodniesiona
Europejskiego

i

Rady

z 20

maľca 2000

w

dyrektywie 2000l13/WE Parlamentu

ľ. w spľawie zbliŻęnia

ustawodawstw państw

członkowskich w zakľesie etykietowania, prezentacji i ľeklamy środków spoŻywczych3 oraz
dyrektywie 200Żl46lwE Parlamentu Europejskiego

i

Rady

z

ďnia

l0

czerwca 200Ż

r.

w sprawie zbliŻenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów
żywnościowych.aPodobnie jak w przypadku ľeklamy suplementów diety takŻe zagadnienia
dotyczące reklamy wyrobów medycznych nie zostały szczegőłowo uregulowane w ustawie
o wyrobach medycznych.
Jak zauwaŻa Pani Agnieszka Zimmermann wiele preparaĺów, wprowadzonych na rynek

pod płaszczem ,,wyrobu medycznego" czy ,,suplementu diety", jest stosowanych w sytuclcjach

nłiqzanych ze zdrowiem dziecka' np' syropy na kclszel, pľeparaý witaminowe, uodparnicjqce

]

Współautorem pisma jest także Pan Łukasz Golszta.jn

Faľmaceutycznego cdańskiego Uniwersytetu Medycznego

-

Przervodniczący Studenckiego Koła Naukowego Prawa

Dz.lJ.L l09 z ó.5.2000, stľ. 29. Dyrektywa ma zastosorvanie do środków spoŻywczych pÍzeznaczonych dla konsumenta
końcowego lub restauracji. szpitali. stołówek czy podobnych zakładórv żyrvíenia zbiororvego. Nie dotyczy ona pľoduktów.
które mają być eksportowane poza [Jnię Europe.jską (UE).
3

' Dz.ĺJ. L

|83 z l2.7.2002. str. 5l

2

czy Sĺoso|l)ĺnew Sch()ľZeniach garclĺa. (...) Zwykonanej

'ý

tym roku v, Zclkłądzie Prąu,cl

Medycznego i Farntclceutycznego GUMed pracy mclgisterskiej pt. ,, Pľawne i etyczne clspekĺy

rekĺclmy profulktów stosov,unych

y,

popĺilĺlcjipedicltrycznej" wynika, że istnieje silna

koľelclcja (uclowodnionĹt sĺcttysĺycznie) pomięcĺzy cZ(tSem spędzanym pľzez dzieci ncl oglc1danitł
telewiz.ji (a co za

ým idzie ľeklam) cĺ ułWierclniem przez nie nacisku

ncl rocĺzicólv podczcls

v,izyt w cptece w celu dokoncłnia zakupu ľeklamowclnego prepaľatu. ł'[/arto tclkze nłľócić
uwctgę, ze ponad połowcl cĺzieci w bcłclcĺnej populclcii

(5l%) największq uwctgę zwrűccl

na występtjqcc1 v, reklamie melodię ĺub piosenkę, które w tego ĺypu reklamach pojawicłjq

się nclgminnie, pozostajc1c na długo u, świcldomościodbiorcy. Z uwagi na powyŻsze
Przewodnicząca ogólnopolskiej Sekcji Prawa Faľmaceutycznego Polskiego Towaľzystwa
Farmaceutycznego wskazuje, że postulatem jest wprowadzenie zakazu udziału dzieci
u, reklamie (...) zclkaz sĺosowanicl w ľeklamie eĺementów skierowanych do dzieci oľaz

stworzenie resĺľykcyjnych reguĺacji w ustawie

o

bezpieczeństwie żywnościi zywienia

oľctz w ustqwie o wyrobach medycznych, które wzmocniq ochronę prawnc! dzieci.

Zagadnienie reklamowania suplementów diety i innych Środków spoŻywczych otaz
wyľobów medycznych było szczegőlnie podnoszone w 2016 r. 1 wľześniaŻ016 r. został

opublikowany Rapoľt Zespołu ds. uľegulowania reklamy leków, suplementów diety
i innych Śľodków spoŻywczych oraz wyľobów medycznych.5 Zad,aníem tego Zespołu

było opracowanie pľojektu załoŻęŕldo zmian aktów prawnych dotyczących ľeklamy
ww. produktów, a takŻe innych produktów, które są pľezentowane jako posiadające
ich właściwości.
W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele instytucji mających ścisły
związek z pľoduktami leczniczymi, suplementami diety oÍaz wyrobami medycznymi.6
W Raporcie przedstawiono pomysły członków Zespołu na rozwiązanie pľoblemu
praktyk reklamowych szkodliwych dla odbiorców. Szereg tych propozycji dotyczyło
reklam suplementów diety

i

innych środków spoŻywczych oraz wyrobów medycznych.

l6 września2016r' Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie
reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Naczelna Rada Lekarska
zwracała się także do MinisteľStwa Zdrowia, apelując o podjęcie prac legislacyjnych

5

Przygotowany na podstawie $3 ust. 2 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia2 czerwca 20ló r. w sprawie powołania Zespołu
do spraw uregulowania reklamy leków. suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyľobów medycznych (Dz.
Urz' Min' Zdr' z2016 ľ. poz. 59).
6

d. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia- Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Głównego lnspektoratu Sanitarnego.

Urzędu ochrony Konkurencji

i

Konsumentów. Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych. Agenc.ii oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Naczelnej Rady Aptekarskiej. Naczelnej
Rady Lekarskiei oraz Naczelnej Rady Pie lęgniarek i Położnych.

J

zmierzających do wprowadzenia

w

ustawie

o

wyrobach medycznych oraz ustawie

o bezpieczeństwie Żywnościi zywienia ogľaniczeń dotyczących ľeklam, na wzóľ tych

zawafiych w ustawie - Prawo faľmaceutyczne.

W

styczniu 2017

ľ. zaprezentowany

został Kodeks dobľych praktyk ľeklamy

suplementóv, diety, któľy został zainicjowany

ktőre zrzeszają

w

tamtym czasie ponad 80

(tj. Krajowa Rady Suplementów

i

i

opracowany pÍZeZ cztery organizacje,
oÁ reklamodawców suplementów diety

odzywek, Polfarmed, Polski Związek Producentów

Leków bez Recepty oraz Suplementy Polska). Kodeks ten reguluj e zasady prowadzenia
ľeklam suplementów diety przez podmioty działające na rynku suplementów diety zaś
jego celem jest stworzenie mechanizmu dobrowolnej samokontroli prowadzenia reklamy
tych produktów. Art. l0 tego Kodeksu zakazuje kierowania reklam suplementów diety do

dzieci

i

definiuje pojęcie ,,reklamy skierowanej do dzieci''. Nawet takich uregulowań

niebędących obowiązującymi pľzepisami pľawa brakuje względem wyrobów
medycznych.

W piśmieskierowanym do Rzecznika Praw Dziecka, Przewodnicząca
ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego przytoczyła następujące rozwiązania dotyczące emisji reklam

w

niektórych kľajach członkowskich

Unii

Europejskiej:

w

Szwecji obowiqzuje zakąz

kierowania rekĺamy do dzieci ponizej 12 roku zycia,' u,e Frąncji emisja rekĺam została
ograniczon6r y, godzinĺlch ]1:00-I7"00;

łvizerunku ,,żywych" lalek

i

w Iľielkiej Bľytanii oprócz zakgzu

wykorzystanicl

maskotek, od dzieci biorqcych udział w reklamach wymaga się

odpowiedniego zachowąnia, poniewaz stajq

się one wzorem do naśladowania dĺa ich

ľówieśników.

Mając powyŻsze na uwadze, zwracam się do Pana Ministra

z

o przedstawienie informacji okľeślonychwe wstępnie niniejszego pisma.
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uprzejmą prośbą

