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Poznań, dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

 

Informacja prawna 

w przedmiocie przepisów dot. reklamy wyrobów medycznych 

na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

sporządzona na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu 

 

 

I. Podstawa prawna. 

 

Niniejszą informację prawną sporządzono w oparciu przede wszystkim o treść następujących aktów prawnych: 

 

1) 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 – dalej 

zwane także „rozporządzenie”; 

2) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych – dalej zwana także „ustawą”; 

 

a także w oparciu o treść aktów prawnych wymienianych w treści opinii.  

 

Na wstępie wskazać należy, iż docelowo ma zostać wydane jeszcze rozporządzenie wykonawcze Ministra 

Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych (na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy). Rozporządzenie 

wykonawcze będzie określało formę i treść reklamy, w tym treść ewentualnego ostrzeżenia i sposób jego 

umieszczenia, tj. np. rozporządzenie będzie wskazywało jakie komunikaty i ostrzeżenia, jakiej wielkości 

i jakiej treści mają być dołączane do reklamy, jak długo ma trwać ich wyświetlanie bądź ich odczytanie.  

 

Przykładowo: reklama produktu leczniczego (nota bene: nie wyrobu medycznego – bo tu jeszcze nie ma wydanego 

rozporządzenia) ma zawierać: nazwę produktu leczniczego, nazwę powszechnie stosowaną substancji czynnej, 

a w przypadku produktu leczniczego zawierającego więcej niż 3 substancje czynne, określenie: "produkt złożony", 

dawkę substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej, z wyłączeniem produktu złożonego, postać 

farmaceutyczną, wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania, przeciwwskazania, wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej 

(np. w telewizji, internecie itp.), poza powyższym informacjami musi zawierać dodatkowo ostrzeżenie 

o następującej treści: "Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się 
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z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.", które to 

ostrzeżenie musi zajmować co najmniej 20% powierzchni reklamy oraz powinno być czytelne, widoczne itd. 

(parametry wymienione w rozporządzeniu). Ostrzeżenie musi być na ekranie nie krócej niż 8 sekund. Analogiczne/ 

podobne zapisy regulują także reklamę dźwiękową (np. w radio, na platformach typu spotify itp.) czy wizualną (np. 

ulotki, banery, plakaty itp.). Tego typu informacje w odniesieniu do wyrobów medycznych zostaną 

sprecyzowane dopiero w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Zdrowia, które jeszcze nie zostało 

wydane. 

 

Na marginesie wskazuję, iż ww. wymogi co do reklamy produktów leczniczych opisane są w oparciu o aktualnie 

obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów 

leczniczych, lecz aktualnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem w tym zakresie, które ma jeszcze zaostrzyć 

te wymogi.  

 

Marginalnie wyjaśniam, iż wydano także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 

5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE 

i decyzji Komisji 2010/227/UE – jest ono bliźniacze do ww. rozporządzenia i dotyczy diagnostyki in vitro.  

 

II. Informacje nt. możliwości reklamy produktów.  

 

W pierwszej kolejności warto zauważyć, iż przepisy krajowe (ustawa) wprowadzone zostały na podstawie 

przepisów unijnych (rozporządzenie) i dlatego też często się do nich odwołują. Rozporządzenie weszło zaś w życie 

już 26 maja 2020 r. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że rozporządzenia UE wiążą w całości i są 

bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Zasadniczo nie wymagają one implementacji 

do prawa państwa członkowskiego, są skuteczne bezpośrednio. 

 

Nowe przepisy stanowią pewnego rodzaju rewolucję, albowiem w art. 8 ust. 2 dotychczasowej (uchylonej) ustawy 

o wyrobach medycznych mowa była jedynie o tym, że materiały promocyjne, prezentacje i informacje o wyrobach 

nie mogą wprowadzać w błąd co do właściwości i działania wyrobu przez: 

1) przypisanie wyrobowi właściwości, funkcji i działań, których nie posiada; 

2) stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie lub diagnozowanie za pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, 

lub nieinformowanie o spodziewanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym 

zastosowaniem lub w okresie dłuższym niż przewidziany; 

3) sugerowanie zastosowania lub właściwości wyrobu innych niż deklarowane przy wykonaniu oceny zgodności. 

 

Z uwagi na powyższe, wiele podmiotów zajmujących się m.in. sprzedażą wyrobów medycznych będzie musiało 

wprowadzić szereg zmian do dotychczas stosowanych form reklamy. 
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*** 

SŁOWNICZEK 

*** 

Następnie, warto wyjaśnić terminologię jaką posługuje się ustawa. Są to m.in. następujące terminy: 

A. Wyrób medyczny – termin „wyrób medyczny” ma szerokie zastosowanie i obejmuje 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: diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, 

leczenie lub łagodzenie choroby, diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, łagodzenie lub 

kompensowanie urazu lub niepełnosprawności, badanie, zastępowanie lub modyfikowanie budowy 

anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego, 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. Za wyroby medyczne uznawane są również wyroby służące do celów 

kontroli poczęć lub wspomagania poczęcia oraz produkty specjalnie przeznaczone do czyszczenia, 

dezynfekcji lub sterylizacji wyrobów. Dodatkowo, Komisja Europejska w drodze aktów wykonawczych, tj. 

aktów prawnych o podobnej roli jak rozporządzenia ministra w Polsce, będzie mogła rozstrzygać, czy dany 

produkt jest Wyrobem.  

B. Podmiot gospodarczy – określenie to oznacza producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera 

lub dystrybutora lub osobę, o której mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 3 rozporządzenia. 

C. Producent - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza lub całkowicie odtwarza wyrób lub która 

zleca zaprojektowanie, wytworzenie lub całkowite odtworzenie wyrobu i oferuje ten wyrób pod własnym 

imieniem i nazwiskiem lub nazwą lub znakiem towarowym. 

D. Upoważniony przedstawiciel - oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub 

siedzibę w Unii, która otrzymała i przyjęła od producenta, który ma siedzibę poza Unią, pisemne 

upoważnienie do występowania w imieniu producenta w zakresie określonych zadań w odniesieniu do 

obowiązków producenta wynikających z niniejszego rozporządzenia. 

E. Importer - oznacza osobę fizyczną lub prawną, mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która 

wprowadza do obrotu w Unii wyrób z państwa trzeciego. 

F. Dystrybutor - oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, 

która udostępnia wyrób na rynku, do momentu wprowadzenia do używania. 

G. Laik – oznacza osobę fizyczną, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony 

zdrowia lub medycyny. 
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Nie są to oczywiście wszystkie terminy jakimi posługuje się ustawodawca, jednakże pozwolą one na lepsze 

zrozumienie omawianego zagadnienia reklamy wyrobów medycznych w niniejszej opinii. Szczegółowa lista 

terminów znajduje się w art. 2 rozporządzenia.  

 

*** 

ZASADY PROWADZENIA REKLAMY 

*** 

Zgodnie z ustawą, reklama wyrobu może być prowadzona wyłącznie na zasadach określonych w ustawie (rozdział 

12) oraz nie może naruszać zakazów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 2017/745 lub art. 7 rozporządzenia 

2017/746. 

 

Za „bezpieczną reklamę” można zatem uznać jedynie taką reklamę, która w pełni będzie oparta na poniżej 

opisanych zasadach, przy czym należy już na wstępie wskazać, iż przepisy te jeszcze nie weszły w życie i nie 

wykształciła się żadna praktyka w zakresie ich stosowania, a nadto nie jest znana jeszcze teść rozporządzenia 

wykonawczego Ministra Zdrowia, które to rozporządzenie dopiero będzie wskazywać na niezbędne dane jakie ma 

zawierać reklama oraz sposób prezentowania reklamy.  

 

Zgodnie zaś z art. 7 rozporządzenia 2017/45 oraz art. 7 rozporządzenia 2017/746 - na etykietach, w instrukcjach 

używania, przy udostępnianiu, wprowadzaniu do używania i w reklamie wyrobów zakazane jest używanie 

tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów i symboli lub innych znaków, które mogą wprowadzić w błąd 

użytkownika lub pacjenta co do przewidzianego zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu poprzez: 

a. przypisanie wyrobowi funkcji i właściwości, których wyrób nie posiada; 

b. wywołanie fałszywego wrażenia co do leczenia lub diagnozy, funkcji lub właściwości, których wyrób nie 

posiada; 

c. nieinformowanie użytkownika lub pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu 

zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem; 

d. sugerowanie zastosowań wyrobu innych niż te, które zostały podane jako stanowiące część 

przewidzianego zastosowania, w odniesieniu do którego przeprowadzono ocenę zgodności. 

 

Powyższe stanowi niejako trzon do reklamy wyrobów medycznych. Nadto, zgodnie z przepisami,  istotnym jest to, 

że reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla 

laika. Wymóg ten dotyczy również sformułowań medycznych i naukowych oraz przywoływania w reklamie badań 

naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych i innych materiałów skierowanych do użytkowników innych 

niż laicy. Ponadto, reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości nie może: 

1) wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub 

przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód; 
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2) zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia 

rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów; 

3) dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy (tj. wyrobów 

przeznaczonych dla profesjonalistów). 

 

*** 

Zawody medyczne 

*** 

W tym miejscu należy wskazać, że nie ma żadnego aktu prawnego który klasyfikowałby wszystkie zawody 

medyczne. W ustawie o wyrobach medycznych wskazano, że przez osobę wykonującą zawód medyczny należy 

rozumieć osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów 

do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Wydaje się, iż jest to zabieg 

celowo rozszerzający katalog zawodów medycznych w rozumieniu tej ustawy, albowiem np. w ustawie – prawo 

farmaceutyczne wymieniono już tylko konkretne zawody, które należy uznawać za zawody medyczne przy 

interpretacji tej ustawy. Zatem wskazanie na definicję wynikającą z ustawy o działalności leczniczej, zamiast 

odniesienie się bezpośrednio do konkretnych zawodów (jak to zrobiono w ustawie – prawo farmaceutyczne) może 

sugerować celową wolę ustawodawcy, aby pojęcie zawodu medycznego na potrzeby ustawy o wyrobach 

medycznych interpretować szerzej. Wskazać należy nadto, że istnieje kilka zawodów medycznych, które zostały 

uregulowane wprost w odrębnych ustawach (np. lekarz i lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta itd.), natomiast 

w rozporządzeniach Ministrów wymienia się także szereg tzw. innych zawodów medycznych (w tym aktualnie 

prowadzone są – już od dłuższego czasu – prace nad ustawą o innych zawodach medycznych). Co więcej, na 

stronach rządowych oraz w powszechnym rozumieniu katalog zawodów medycznych jest szerszy. Wśród innych 

zawodów medycznych wymieniany jest także protetyk słuchu.  

 

Warto zauważyć także, iż niestety nie można przewidzieć jaka będzie interpretacja wprowadzonych przepisów 

przez organy, nawet na zasadzie analogii do przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych, albowiem 

przepisy dot. reklamy produktów leczniczych są sformułowane w tym zakresie inaczej, szerzej (wskazano m.in. że 

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). 

 

Mając jednak na względzie powyżej opisane okoliczności, należałoby przyjąć (chociażby z ostrożności), iż do 

zawodów medycznych należy wliczyć także protetyków słuchu, a zatem reklama nie powinna wykorzystywać także 

wizerunku protetyków słuchu.  
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*** 

Reklama, a dzieci 

*** 

Jeśli zaś chodzi o wzywanie dzieci do nabywania reklamowanych wyrobów (pkt. 2 powyżej), to na chwilę obecną 

oczywiście również nie można z całą pewnością stwierdzić jak do tego zapisu będą podchodzić organy (jeszcze 

nie wykształciła się żadna praktyka czy orzecznictwo), jednak można wskazać jak to zostało rozwiązane 

w przypadku produktów leczniczych. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – prawo 

farmaceutyczne, reklama produktu leczniczego nie może być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, 

który jest do nich kierowany (już na wstępie widzimy zatem, iż zakaz ten został inaczej sformułowany). Jak 

wskazuje się w doktrynie, zakazu tego (dot. reklamy produktów leczniczych) nie należy jednak utożsamiać 

z zakazem reklamowania produktów leczniczych wskazanych do stosowania w populacji dziecięcej (a zatem zakaz 

nie wyklucza reklamowania produktów leczniczych przeznaczonych dla dzieci), w tym zwłaszcza reklamowania ich 

do publicznej wiadomości (w przypadku leków o kategorii dostępności OTC). Biorąc pod uwagę fakt, że reklama 

w formie audiowizualnej (np. w telewizji), audialnej (w radio) lub wizualnej (np. w formie plakatu) może być 

w praktyce dostępna dla odbiorców poniżej 18. roku życia, ukształtowanie treści i formy reklamy w taki sposób, aby 

podmiotowi odpowiedzialnemu nie mógł być postawiony zarzut kierowania reklamy do dzieci, może w praktyce 

sprawiać trudności. Oceniając, czy w danym przypadku nie doszło do naruszenia dyspozycji art. 53 ust. 3 pr. farm., 

należy wziąć pod uwagę zarówno całokształt reklamy i jej ogólny wydźwięk, jak i poszczególne jej elementy (np. 

zawarte w reklamie grafiki lub hasła reklamowe). Przykładowo, o tym, że reklama jest kierowana do dzieci, 

świadczyć może: 

• język komunikacji w reklamie; posługiwanie się w reklamie zwrotami lub wyrażeniami używanymi przez 

dzieci, może świadczyć o zamiarze dotarcia z przekazem reklamowym do młodszych odbiorców; 

• forma reklamy; reklama w formie kolorowanki, naklejek, puzzli będzie mogła być uznana za niezgodną 

z art. 53 ust. 3 pr. farm.; 

• kierowanie przekazu w reklamie wprost do dziecka (np. posługiwanie się w reklamie zwrotami: „powiedz 

mamie o leku x”, „poproś rodziców o zakup leku y”); 

• umiejscowienie reklamy – udostępnienie materiałów reklamowych w miejscach użytkowanych przez 

dzieci, np. w kąciku zabaw w przychodni, będzie mogło być potraktowane jako naruszenie zakazu 

kierowania reklamy do dzieci. 

Jak się wskazuje, za element reklamy, który jest skierowany do dzieci, może być w szczególności uznana grafika 

wykorzystująca wizerunek popularnych bohaterów filmów lub gier dla dzieci lub przedstawiająca elementy lubiane 

przez dzieci (rysunki zwierzątek, zabawek, itp.).1 

 

 
1 K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. Łukawska, K. Piekarczyk [w:] K. Czyżewska, J. Dziurowicz, K. Łoś, N. 
Łukawska, K. Piekarczyk, Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy - Prawo 
farmaceutyczne, Warszawa 2020, art. 53. 
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W doktrynie podaje się nadto, iż naruszeniem zakazu będzie także umieszczanie reklam leków w innych miejscach 

przeznaczonych dla dzieci, np. w salach zabaw, w szkołach, kąciku dla dzieci zorganizowanym w aptece lub 

w poczekalni placówki zdrowotnej. Dużą ostrożność należy zachować w przypadku np. odgrywania w reklamach 

telewizyjnych lub radiowych specyficznych scenek obrazujących życie dziecka, np. w przedszkolu lub szkole czy 

też parafrazowania lub nawiązywania do popularnych bajek dziecięcych, np. kopciuszek z powodu przeziębienia 

nie może iść na bal. Tak jak wskazywano, artykuł 53 ust. 3 pr. farm. zakazuje zamieszczania w reklamie elementów, 

które są "kierowane" do dzieci. Jak się wydaje, zakaz ten nie oznacza zatem, że w reklamie produktu leczniczego 

w ogóle nie mogą się pojawiać dzieci ani żadne elementy, które kojarzą się ze światem dziecka, np. zabawki, 

maskotki, animacje. Warunkiem pojawienia się tych elementów powinno być jednak to, aby były one jedynie tłem 

dla przekazu kierowanego do dorosłych, ułatwiającym dorosłemu odbiorcy zapamiętanie przeznaczenia leku. 

Elementy te nie powinny być umieszczane w celu skierowania na nie uwagi dzieci. Różnicę między elementem 

kierowanym do dzieci a elementem stanowiącym jedynie tło dla przekazu kierowanego do dorosłego można 

zilustrować następującym przykładem: pluszowy miś zachwalający zalety leku będzie z reguły elementem 

zakazanym, ale ten sam miś przytulany przez dziecko w scence, w której matka będąca adresatem reklamy podaje 

lek dziecku - już niekoniecznie. Główny Inspektor Farmaceutyczny za naruszenie zakazu zawierania w reklamie 

elementów kierowanych do dzieci uznał nadawanie zabawkom lub postaciom rysunkowym imion kojarzących się 

z nazwą leku. Objęte ryzykiem na gruncie omawianego przepisu z reguły będzie ponadto: 

1) umieszczanie w reklamie piosenek, wierszyków lub rymowanek dziecięcych; 

2) opisywanie problemu zdrowotnego lub sposobu działania leku przy pomocy zabawek; 

3) podawanie konkretnych informacji o właściwościach leku w sposób przemawiający do emocji dzieci, zwłaszcza 

głosem dziecięcego lektora, 

niemniej o tym, czy dana reklama faktycznie naruszy omawiany zakaz, będzie decydować ogół towarzyszących jej 

okoliczności i odbiór reklamy jako całości.2 

 

Tak, jak wskazano jednak na wstępie ww. okoliczności odnoszą się do reklamy produktów leczniczych, a 

nie wyrobów medycznych, dlatego też nie ma pewności jak będą interpretowane przepisy dot. reklamy 

wyrobów medycznych. Można jednak na podstawie powyżej opisanych zasad próbować wywnioskować jak może 

to wyglądać na zasadzie analogii w przypadku reklamy wyrobów medycznych (z uwzględnieniem, iż przepisy dot. 

reklamy wyrobów medycznych brzmią inaczej – zdaje się, iż w przypadku wyrobów medycznych zapis ten brzmi 

co do zasady mniej restrykcyjnie niż w przypadku produktów leczniczych).  

 

Jednocześnie, ustawa - Prawo farmaceutyczne nie precyzuje, kogo należy rozumieć pod określeniem "dziecko", 

niemniej znaczna część aktów prawnych, która posługuje się tym pojęciem, rozumie przez nie osobę do czasu 

osiągnięcia pełnoletności, tj. przede wszystkim 18. roku życia - np. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez 

 
2 Z. Ignatowicz [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. W. L. Olszewski, Warszawa 2016, art. 53. 
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Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), 

ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2086.3 

 

*** 

Inne zasady dot. reklamy 

*** 

Nadto, reklama wyrobu nie może wprowadzać w błąd co do zasad i warunków konserwacji, okresowej lub doraźnej 

obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, 

wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów, w tym co do wymagań dotyczących 

wyposażenia technicznego podmiotów wykonujących te czynności i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób. 

 

Co do zasady, reklama wyrobu może być prowadzona wyłącznie przez podmiot gospodarczy, jednakże 

reklama wyrobu może być prowadzona również przez inne podmioty po jej zatwierdzeniu, w formie pisemnej, przez 

dany podmiot gospodarczy. Odpowiedzialność za zgodność reklamy z przepisami prawa ponosi ten podmiot 

gospodarczy. Może mieć to zastosowanie w sytuacjach, w których reklama jest zlecana przez podmioty 

gospodarcze innym podmiotom, np. influencerom, youtuberom itd.  

 

Co istotne, zasady dotyczące reklamy wyrobów medyczny znajdą zastosowanie również do: 

1. reklamy systemu lub zestawu zabiegowego; 

2. reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług 

- w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług 

wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów; 

3. prezentowania wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania 

wyrobów, lub finansowania takich spotkań; 

4. kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu 

korzyści; 

5. odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobów; 

6. sponsorowania targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, 

w tym dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami; 

7. prezentowania wyrobów w czasie wydarzeń, o których mowa w pkt 6; 

8. przekazywania próbek w celu promocji wyrobów. 

 

Co więcej, odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny będących świadczeniodawcą lub zatrudnionych 

u świadczeniodawcy w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w celu reklamy wyrobu odbywa się, po 

uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, poza godzinami pracy tych osób oraz wymaga uzyskania zgody 

 
3 Z. Ignatowicz [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. W. L. Olszewski, Warszawa 2016, art. 53. 
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kierownika danego podmiotu leczniczego, a w przypadku praktyki zawodowej - zgody osoby wykonującej zawód 

medyczny w ramach tej praktyki. 

 

Jednakże, za reklamę wyrobu nie uważa się: 

1) katalogów handlowych lub list cenowych, zawierających wyłącznie nazwę handlową, cenę wyrobu 

lub specyfikację techniczną; 

2) informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych do opakowań wyrobów, 

wymaganych przepisami ustawy i rozporządzenia 2017/745 lub rozporządzenia 2017/746. 

 

Zgodnie z przepisami reklamę wyrobu prowadzi się w formie audiowizualnej, dźwiękowej lub wizualnej. Reklama 

wyrobu prowadzona w aptekach i podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym odwiedzanie osób 

wykonujących zawód medyczny, nie może utrudniać prowadzonej tam działalności. Reklama wyrobu zawiera co 

najmniej nazwę lub nazwę handlową wyrobu oraz przewidziane zastosowanie wyrobu. Tak jak wskazano powyżej, 

Minister właściwy do spraw zdrowia dodatkowo określi, w drodze rozporządzenia: 

1) niezbędne dane, jakie ma zawierać reklama, inne niż te, o których mowa powyżej oraz, 

2) sposób prezentowania reklamy 

- uwzględniając konieczność obiektywnej prezentacji wyrobu, bezpieczeństwo jego stosowania, stan wiedzy 

użytkowników wyrobów oraz konieczność zapewnienia niezakłóconego korzystania z usług zdrowotnych i usług 

farmaceutycznych. 

*** 

NADZÓR, KARY 

*** 

Nadzór nad reklamą działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia 

usług jest sprawowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą oraz przez Głównego Inspektora Sanitarnego w pozostałym zakresie. 

 

Nadzór nad reklamą, o której mowa w pkt. 3 do 8 na str. 8 powyżej (od prezentowanie wyrobów do przekazywanie 

próbek) poprzedniej części niniejszej informacji prawnej sprawowany przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych naruszeń w zakresie reklamy, nakazuje on w drodze decyzji administracyjnej: 

1) usunięcie stwierdzonych naruszeń lub 

2) zaprzestanie publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy, lub 

3) publikację wydanej decyzji w miejscach lub środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana 

reklama. 

Decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 
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Nadto, zgodnie z art. 103 ustawy: 

1. Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 7 rozporządzenia 2017/745 lub art. 7 rozporządzenia 2017/746, 

używa tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów i symboli lub innych znaków, które mogą wprowadzić 

w błąd użytkownika lub pacjenta co do przewidzianego zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 000 zł. 

2. Kto prowadzi reklamę wyrobów w sposób sprzeczny z art. 7 rozporządzenia 2017/745, art. 7 

rozporządzenia 2017/746 lub art. 54-60, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2 000 000 zł. 

3. Kto nie przechowuje lub nie udostępnia reklam, informacji lub materiałów na zasadach 

określonych w art. 61 ust. 1-4 (opisane poniżej w części „dodatkowe obowiązki reklamującego”), 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł. 

4. Kto narusza art. 21 ust. 3 rozporządzenia 2017/745 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia 2017/746 przez 

prezentowanie wyrobów w sposób inny niż określony w tych przepisach lub nie przekazuje informacji, 

o których mowa w tych przepisach, podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł. 

 

Za naruszenie przepisów dotyczących reklamy przewidziane są zatem wysokie kary pieniężne. Praktyka pokaże 

jakie kary za jakie naruszenia będą nakładane przez organy (przepis mówi o nałożeniu kary „do” – czyli określa 

zakres maksymalny). Jednakże, w art. 104 ustawy wskazano, że wysokość kary pieniężnej, o której mowa m.in. 

w art. 103 ustawy nie może przekroczyć: 

1) 10% maksymalnego wymiaru kary za dany czyn, jeżeli naruszenie będące podstawą nałożenia kary nie 

mogło powodować zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników lub pacjentów; 

2) 50% maksymalnego wymiaru kary za dany czyn, jeżeli kara pieniężna ma zostać nałożona na tej samej 

podstawie, w związku z ponownym niewypełnieniem obowiązków, a naruszenie będące podstawą 

nałożenia kary nie mogło powodować zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników lub pacjentów. 

 

Nadto, organ może odstąpić od wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa powyżej, jeżeli zdarzenie miało 

charakter incydentalny, nie stwarzało ryzyka, a podmiot, najpóźniej w terminie wskazanym odpowiednio przez 

Prezesa Urzędu, ministra właściwego do spraw zdrowia albo Głównego Inspektora Sanitarnego, przy prowadzeniu 

czynności, w trakcie których stwierdzono uchybienie prawa, podjął działania w celu jego usunięcia i poinformował 

właściwy organ o podjęciu tych działań.  

 

Kary pieniężne nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, z wyjątkiem kary pieniężnej w zakresie reklamy działalności 

gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług, którą nakłada, w drodze 

decyzji administracyjnej, odpowiednio minister właściwy do spraw zdrowia lub Główny Inspektor Sanitarny. 
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Kary pieniężne są uiszczane odpowiednio na rachunek bankowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw zdrowia albo Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, 

w którym decyzja stała się ostateczna. 

 

*** 

DODATKOWE OBOWIĄZKI REKLAMUJĄCEGO 

*** 

Do obowiązków podmiotu gospodarczego prowadzącego reklamę wyrobu kierowaną do publicznej wiadomości 

należy przechowywanie wzorów reklam oraz informacji o miejscach jej rozpowszechniania przez okres 2 lat 

od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ta reklama była rozpowszechniana. Taki podmiot 

gospodarczy jest obowiązany na żądanie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych udostępnić wzór każdej reklamy skierowanej do publicznej wiadomości wraz 

z informacją o sposobie i okresie jej rozpowszechniania. Dostawca usług medialnych lub wydawca są obowiązani 

na żądanie Prezesa Urzędu udostępnić posiadane nazwy i adresy przedsiębiorców lub osób fizycznych 

zamieszczających odpłatne ogłoszenia lub reklamy oraz wszelkie inne materiały związane z reklamą. Dostawcy 

usług medialnych lub wydawcy są obowiązani przechowywać informacje oraz takie materiały przez okres nie 

krótszy niż rok.  

 

Prezes Urzędu będzie współpracował z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie reklamy wyrobów. 

 

*** 

INNE 

*** 

Warto zauważyć, iż zgodnie z art. 62 ustawy (przepis już obowiązujący) w przypadku naruszenia zakazów, 

o których mowa w art. 7 rozporządzenia 2017/745 albo art. 7 rozporządzenia 2017/746, z wyłączeniem naruszeń 

dotyczących reklamy, Prezes Urzędu może wydać decyzję administracyjną w sprawie zakazania wprowadzania do 

obrotu lub wprowadzania do używania lub wycofania z obrotu lub wycofania z używania wyrobów, których etykiety 

lub instrukcje używania mogą wprowadzić w błąd użytkownika lub pacjenta co do przewidzianego zastosowania, 

bezpieczeństwa i działania wyrobu. 

 

W tym miejscu raz jeszcze należy wskazać, iż jeszcze nie wykształciła się praktyka co do tego jak interpretować 

ww. przepisy. Ustawa dopiero co weszła w życie i jeszcze nie jest wiadomym jak przepisy będą interpretowane 

przez organy stosujące prawo oraz nadzorujące reklamę wyrobów medycznych, o których mowa powyżej.  

 

Warto zwrócić uwagę, iż ustawa zakazuje np. zawierania bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia 

reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych 
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wyrobów, jednak nie zakazuje wprost używania wizerunku dzieci do reklamy wyrobów medycznych – nie jest 

jeszcze wiadomym np. czy użycie wizerunku dziecka będzie uznawane przez organy za wzywanie dzieci/ 

nakłonienie rodziców do kupienia im reklamowanych wyrobów (z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych dla 

reklamy produktów leczniczych, o których mowa była powyżej).  

 

W toku prac nad ustawą pojawiło się wiele głosów wskazujących, że w ustawie nie wyjaśniono w sposób 

niewątpliwy czym jest reklama wyrobu medycznego (brak definicji). Z deklaracji słownych ministerstwa zdrowia 

wynika, że np. informowanie pacjenta przez lekarza czy fizjoterapeutę, jakie  może zastosować u niego wypełnienia 

czy implanty jest obowiązkiem medyka i nie jest reklamą. Powstają również wątpliwości w zakresie zakazu reklamy 

(kierowanej do publicznej wiadomości) dotyczącej wyrobów przeznaczonych dla profesjonalistów (nie 

przeznaczonych do laików). Wskazuje się, iż może to istotnie ograniczać prawa pacjenta do wiedzy.  

 

Zdaje się, iż ustawodawca zmierza do tego, aby wyroby medyczne były reklamowane w sposób podobny do 

produktów leczniczych.  

 

III. Istotne daty. 

 

Zasadniczo, ustawa weszła w życie z dniem 26 maja 2022 r., jednakże przepisy dotyczące reklamy wyrobów 

medycznych wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. (art. 148 ustawy).  

 

Co istotne, zgodnie z art. 143 ustawy, reklama wyrobów, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia 

w życie przepisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych (tj. reklama przed dniem 01 stycznia 2023 r.), 

niespełniająca wymogów określonych w ustawie (rozdział 12) może być rozpowszechniana nie dłużej niż do dnia 

30 czerwca 2023 r. 

 

Tym samym, od początku roku 2023 r. każda nowa reklama musi spełniać wymogi ustawy, natomiast 

reklamy wypuszczone w 2022 r. (na starych zasadach) mogą być rozpowszechniane do połowy 2023 r.  

 

 


