
Agnieszka Ogrodowczyk 

Departament Strategii  

Biura KRRiT 



1347,2 

1008,1 

932,4 

772,5 

1398,7 

1064,1 

881,1 

705 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

Handel Produkty 
farmaceutyczne, leki 

Żywność Telekomunikacja 

2016 

2017 

3,8%    5,6%    -5,5%   8,7% 



Konferencja Narodowego Instytutu Leków i 
Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia  
(marzec 2014 roku) 

Wnioski: produkty nie spełniają wymogów jakościowych, brak 
wiarygodności rynkowej, brak bezpieczeństwa pacjentów,  

Postulat: zakaz reklamy suplementów  
 

Ministerstwo Zdrowia /KRRiT spotkanie w sprawie 
reklamy tzw. „niezdrowej” żywności (kwiecień 2014)  

Pytanie: czy suplementy można uregulować w podobny sposób?   
 

Minister Zdrowia zwraca się do KRRiT z prośbą o 
szczególny nadzór nad reklamą suplementów diety 
Odpowiedź: KRRiT nie ma bezpośrednich kompetencji 
ustawowych, regulacje dotyczą producentów a nie nadawców 

 



UOKIK  „Sieć  na rzecz ochrony konsumentów”. 
(listopad 2015 r.)  

Uczestnicy: MZ,GIF, GIS, URPL, NIK, KRRiT, Federacja 

Konsumentów, Rada Reklamy oraz stowarzyszenia 

producentów suplementów diety.  

KRRIT- „Emisja przekazów handlowych 

produktów zdrowotnych i leków” (grudzień 2015).   

Wnioski: brak rozróżnienia suplementów od leków, nowa 

kategoria wyrób medyczny, brak rzetelnej informacji nt. 

charakteru reklamowanych produktów.  

 

 



 

Skuteczna kontrola – GIS, UOKiK 

Zakaz stosowania w reklamie: 

 wskazywania na właściwości zapobiegawcze, lecznicze 
lub uzdrawiające 

 wykorzystania wizerunku osób (aktorów) ze środowiska 
medycznego/farmaceutycznego  

 odwoływania się do zaleceń takich osób 
 wykorzystania znaków parasolowych 
 oznakowanie  



Kierunek:  
 

Zastosowanie przepisów Prawa Farmaceutycznego do reklamy suplementów 
diety, wyrobów medycznych i środków spożywczych  
 

Reklama:  

• nie może wprowadzać w błąd  

• powinna prezentować produkt obiektywnie  

• informować o racjonalnym stosowaniu   

• obiecywać korzyści w zamian za nabycie  

• nie może być kierowana do dzieci  

• zakaz marek parasolowych 
 

 Zwiększenie efektywności nadzoru nad reklamą, w tym sankcje finansowe 



 Polski Związek Producentów Leków bez Recepty   
 Związek Producentów i Dystrybutorów Suplementy Diety    
 Krajową Radą Suplementów i Odżywek  
 Polfarmed - Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i 

Wyrobów Medycznych  

 
UOKiK - Propozycje zawarte w Kodeksie przede 
wszystkim obejmują praktyki, które można 
wyeliminować w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Ponadto kodeks określa mało dotkliwe sankcje za 
naruszenie jego zasad.   
  

 



 Suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobom - są 

środkami spożywczymi, czyli żywnością  

 Widzowie myślą, że produkty te mają właściwości lecznicze.  

 Widzowie nie potrafią odróżnić suplementu diety od leku,  

 Lek jest w świadomości odbiorców bardziej atrakcyjny od 

suplementu 

 Widzowie postrzegają te suplementy skuteczne w przypadku 

dolegliwości  

 Widzowie pod wpływem reklamy mogą kupić suplement zamiast 

pójść do lekarza 

 

Reklama nie informowała rzetelnie właściwościach produktu..  



 

 

Włączenie kompetencji KRRiT w obszar reklamy 

suplementów diety, wyrobów medycznych, 

żywności specjalnego przeznaczenia 

 



 

! zakaz reklamy przed i po 

audycjach dla dzieci 

 

! zakaz używania w reklamie 

wizerunku dzieci 



Reklama nie może wskazywać na: 

 

 właściwości lecznicze  

  związek z istnieniem i przebiegiem choroby  

oraz   jej objawami  

 możliwość poprawy stanu zdrowia  

  możliwość zastąpienia konsultacji i terapii 

medycznych  

 



 

Ustalenie delegacji do wydania,  

w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, 

fakultatywnego rozporządzenia KRRiT  

w sprawie szczegółowego sposobu 

reklamowania  tych produktów 
 



Oznakowanie wraz z odpowiednim komentarzem  

Zakaz wykorzystania wizerunku osób mogących 

budzić skojarzenia z zawodami medycznymi  i osób 

publicznych 

Zakaz wykorzystywania przedmiotów i miejsc 

mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem 

zawodów medycznych  

Zakaz wykorzystania gestów i słów mogących 

budzić takie skojarzenia 



 

! Reklama produktów na potencję oraz środków 

antykoncepcyjnych  w godz. 6.00-20.00 

 

! Ochrona widza przed obrazami mogącymi budzić 

lęk lub odrazę 



 

Krajowa Rada określi w drodze Rozporządzenia, 

sposób prowadzenia w programach radiowych i 

telewizyjnych działalności reklamowej i 

telesprzedaży 

1) warunki nadawania, w tym wyodrębniania, 

oznaczania i umieszczania, reklam i telesprzedaży 

programach 

 



 Brak konieczności wydania 

rozporządzenia  

 Zabezpieczenie nadawców przed 

skutkami nieświadomego naruszenia 

przepisów – oświadczenie reklamodawcy 

 Współpraca nadawców, producentów  

   z KRRiT, MZ, GIS i GIF 



Warszawa, 28 czerwca 2018 roku 
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