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Reklama suplementów diety – analiza prawna
Advertisement of Diet Supplement – Legal Analysis
Synopsis. Celem niniejszego artykuáu jest analiza prawna reklamy suplementów diety i problemów jakie
napotykają konsumenci oraz przedsiĊbiorcy z uwagi na brak kompleksowego uregulowania
przedmiotowych produktów. Nacisk zostaá poáoĪony na przeanalizowanie aktów prawnych
ustanowionych na poziomie Unii Europejskiej oraz aktów obowiązujących w prawie krajowym, a takĪe
przykáadach zastosowania powyĪszych regulacji w orzecznictwie sądów oraz decyzji kompetentnych
organów. W obliczu czĊstych problemów z zastosowaniem siĊ do przepisów wáaĞciwych suplementom
diety, analiza taka okazuje siĊ niezbĊdna dla porównania róĪnych reĪimów prawnych rządzących reklamą
suplementów diety oraz kompleksowego uregulowania dotyczącego produktów leczniczych.
Sáowa kluczowe: suplement diety, ĪywnoĞü, reklama, produkt leczniczy
Abstract. The purpose of this article is a legal analysis of advertising for dietary supplements and
problems encountered by consumers and entrepreneurs due to the lack of comprehensive regulation of
the products. Emphasis was placed on analyzing legal acts established at the level of the European
Union and acts in force in national law, as well as examples of the application of the above regulations
in court decisions and decisions of competent authorities. Given the frequent problems with adherence
to provisions applicable to dietary supplements, such an analysis turns out to be necessary to compare
the various legal regimes governing the advertising of dietary supplements and comprehensive
regulation of medicinal products.
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Wprowadzenie
Unia Europejska na poziomie wspólnotowym szczegóáowo uregulowaáa zasady
reklamy produktów uwaĪanych za wymagające szczególnego i ostroĪnego traktowania ze
wzglĊdu na swoje wáaĞciwoĞci. Są nimi przede wszystkim produkty sensytywne, takie jak
produkty lecznicze. Suplementy diety zaklasyfikowano zaĞ jako ĪywnoĞü, a dokáadnie
Ğrodek spoĪywczy. Przepisy regulujące ich reklamĊ nie są tak restrykcyjne i szczegóáowe
jak te dotyczące produktów leczniczych.
Polski prawodawca nie zdecydowaá siĊ na stworzenie ustawy kompleksowo traktującej
o suplementach diety, tak jak staáo siĊ to w przypadku produktów leczniczych. Wynika to
ze stosunkowo niedáugiej obecnoĞci takich produktów na rynku oraz trudnoĞciach w ich
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klasyfikowaniu. Reklama produktów leczniczych jak i suplementów diety oparta jest na
systemie zakazów. W przypadku zakazu bezwzglĊdnego, reklama konkretnego produktu
nie jest w ogóle moĪliwa. Gdy nakaz jest wzglĊdny, oznacza to, iĪ niemoĪliwe jest
reklamowanie danego produktu przy wykorzystaniu konkretnych metod lub Ğrodków
przekazu reklamy (Namysáowska, 2012). Analiza decyzji organów Inspekcji Sanitarnej na
wszystkich jej szczeblach oraz wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych pozwala
stwierdziü, Īe najczĊstszym problemem dotyczącym suplementów diety w reklamie, jest
ich oznaczenie niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi prawa
ĪywnoĞciowego. Producenci tych Ğrodków spoĪywczych oraz zatrudniani przez nich
specjaliĞci z zakresu reklamy, mimo wystarczająco precyzyjnych reguá dotyczących
oĞwiadczeĔ zdrowotnych i Īywieniowych, nie potrafią uchwyciü zgodnej z wymaganiami
prawnymi granicy pomiĊdzy reklamą suplementu diety a produktu leczniczego. Praktyka
pokazuje równieĪ, iĪ liczą na bezczynnoĞü organu konkurencji.
Celem pracy, z uwagi na brak kompleksowego ustawodawstwa traktującego o reklamie
suplementów diety, jest przedstawienie i przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących
reklamy suplementów diety czyli ĪywnoĞci oraz opis podstawowych definicji i funkcji
reklamy ww. produktów. Kluczowe jest równieĪ ukazanie funkcjonowania i wykáadni
powyĪszych zapisów w praktyce orzeczniczej i kompetentnych organów. Na polskim rynku
brakuje literatury przedmiotu, która w sposób kompletny opisywaáaby prawne aspekty
reklamy suplementów diety i problemów pojawiających siĊ podczas klasyfikacji takich
produktów. W związku z rosnącą ĞwiadomoĞcią konsumentów na temat zdrowego stylu Īycia
i wpáywu Īywienia na zdrowie, istotne staje siĊ stworzenie przez prawodawcĊ, zarówno
unijnego jak i krajowego, wyczerpującego uregulowania w tym zakresie.

Akty prawne regulujące reklamĊ suplementów diety
Ustawa o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia (u.b.Ī.Ī) (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) jest
podstawowym aktem prawnym regulującym reklamĊ suplementów diety w Polsce.
O reklamie tej traktuje jednak w sposób ograniczony. W art. 27 ust. 5 u.b.Ī.Ī. zapisano, Īe
oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawieraü informacji
stwierdzających lub sugerujących, Īe zbilansowana i zróĪnicowana dieta nie moĪe dostarczyü
wystarczających dla organizmu iloĞci skáadników odĪywczych. WczeĞniej zagadnienie to w
sposób wyczerpujący regulowaá art. 46 u.b.Ī.Ī., zostaá on jednak uchylony w 2015 r. Mimo
posáugiwania siĊ sáowem „reklama”, ustawa powyĪsza nie zawiera takiej definicji. Na
poziomie UE aktami prawnymi regulującymi reklamĊ suplementów diety są dyrektywa
2002/46/WE w sprawie zbliĪenia ustawodawstw PaĔstw Czáonkowskich odnoszących siĊ do
suplementów ĪywnoĞciowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 183) oraz rozporządzenie
1924/2006/WE w sprawie oĞwiadczeĔ Īywieniowych i zdrowotnych dotyczących ĪywnoĞci
(Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9-25). W powyĪszych aktach prawnych równieĪ nie
zawarto definicji reklamy suplementów diety, dlatego przy wykáadni przepisów jej
dotyczących kluczowe okazuje siĊ orzecznictwo sądów krajowych oraz Trybunaáu
SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej (TSUE) jak równieĪ bogaty dorobek doktryny.
Posiákując siĊ definicjami zawartymi w innych aktach prawnych, orzecznictwie czy
sáownikach, szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na definicjĊ reklamy produktu leczniczego,
umieszczoną w ustawie Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142). Ustawodawca
stwierdza w niej, Īe „reklamą produktu leczniczego jest dziaáalnoĞü polegająca na
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informowaniu lub zachĊcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu
zwiĊkszenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaĪy lub konsumpcji
produktów leczniczych” (art. 52.1). W przypadku speánienia warunków odpowiadających
produktowi leczniczemu, suplement diety podlegaü bĊdzie reĪimowi wáaĞciwemu prawu
farmaceutycznemu, czyli restrykcyjnej ustawie Prawo farmaceutyczne. Ze wzglĊdu na
swoją specyfikĊ i podobieĔstwo do produktów leczniczych, w stosunku do suplementów
diety kluczowe jest wykorzystanie regulacji dotyczących reklamy wprowadzającej w báąd
oraz regulacje prawa farmaceutycznego, kiedy to przedmiotowym produktom przypisaü
moĪna cechy wáaĞciwe produktom leczniczym. Znajdują one zastosowanie wtedy, kiedy
suplement diety powinien byü kwalifikowany jako lek, zarówno ze wzglĊdu na jego
prezentacjĊ, jak i funkcjĊ. Regulacje dotyczące produktów leczniczych i suplementów diety
áączy podobny cel, czyli ochrona zdrowia i Īycia publicznego.
W związku z tym, iĪ obecny stan prawny nie zapewnia regulacji dedykowanych
reklamie suplementów diety, konieczne jest skupienie siĊ na aktach prawnych dotyczących
prawa konsumenckiego i ogólnego prawa reklamy. W prawie krajowym kluczowa dla tego
zagadnienia bĊdzie triada ustaw, tj. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumenta (u.z.n.k.) (Dz. U. z 2007 Nr 50, poz. 331), ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z.n.k.) (Dz. U. z 1993 Nr 47, poz. 211) oraz ustawa
z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaáaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
(Dz. U. z 2007 Nr 171, poz. 1206). W sprawach dotyczących reklamy suplementów diety
kluczowe są zapisy traktujące o czynach nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy,
oparte na art. 16 ust. 1 pkt 2 wyĪej wskazanej ustawy.
Na poziomie wspólnotowym dyrektywy, których zapisy zgodnie z zasadą
pierwszeĔstwa prawa UE zostaáy transponowane do wczeĞniej wymienionych ustaw prawa
polskiego bĊdą: 2006/114/WE dotycząca reklamy wprowadzającej w báąd i reklamy
porównawczej (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 376) oraz 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiĊbiorstwa wobec konsumentów na rynku
wewnĊtrznym (Dz. U. UE. L. z 2005 r. Nr 149). To wáaĞnie suplement diety i jego reklama
budzi najwiĊksze wątpliwoĞci, których zazwyczaj nie ma w przypadku oceny produktów
leczniczych ze wzglĊdu na bardziej szczegóáowe i restrykcyjne uregulowania prawne,
zdecydowanie dáuĪszą obecnoĞü w obrocie oraz ugruntowane orzecznictwo. Istotny jest
równieĪ zapis zawarty w art. 55 ust 2. pkt. 1 lit. d ustawy Pr. farm. mówiący, Īe reklama
produktu leczniczego nie moĪe sugerowaü, iĪ produkt ten jest produktem spoĪywczym.

Reklama a etykietowanie
W reklamie suplementów diety istotną rolĊ odgrywają równieĪ pojĊcia takie jak
etykietowanie, znakowanie oraz prezentacja. Regulacje dotyczące znakowania ĪywnoĞci,
w tym suplementów diety, na poziomie krajowym zawarte są w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 paĨdziernika 2007 r. w sprawie skáadu oraz oznakowania suplementów
diety (Dz. U. Nr 196, poz. 1425) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów Ğrodków
spoĪywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29). Choü informacje podane na etykietach sáuĪą
najczĊĞciej za informacjĊ handlową, to w przypadku kwalifikacji produktów sensytywnych
takich jak produkty lecznicze, a takĪe suplementy diety, które w przyszáoĞci byü moĪe
równieĪ bĊdą zaliczane do tej kategorii, informacje takie mogą zostaü uznane za
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niedozwoloną reklamĊ. Uznanie takie moĪe spowodowaü naáoĪenie kar na podmiot
odpowiedzialny za dopuszczenie takiego produktu do obrotu, jak równieĪ zmianĊ podstawy
prawnej na surowszą. Zazwyczaj dotyczy to produktów dopuszczonych do obrotu jako
suplementy diety, kiedy to w związku z przekazywanymi treĞciami powinny byü
traktowane jako produkt leczniczy.
Dyrektywa 46/2002/WE w sprawie zbliĪania ustawodawstw PaĔstw Czáonkowskich
odnoszących siĊ do suplementów ĪywnoĞciowych w art. 6 ust. 2 zawiera zapis, Īe
„etykietowanie, prezentacja i reklama nie mogą przypisywaü suplementom ĪywnoĞciowym
wáaĞciwoĞci zapobiegawczych, leczniczych lub uzdrawiających choroby ludzkie lub
odnosiü siĊ do takich wáaĞciwoĞci”. Reklama suplementów diety, biorąc pod uwagĊ szereg
decyzji kompetentnych organów krajowych oraz orzecznictwo, bardzo czĊsto wprowadza
w báąd poprzez przypisywanie, Ğwiadome lub nie, konkretnemu produktowi wáaĞciwoĞci
produktu leczniczego. Opierając siĊ na zapisach dostĊpnych w obecnie obowiązującym
stanie prawnym jasny wydaje siĊ wniosek, Īe ocena reklamy suplementu diety jest
utrudniona lub wrĊcz niemoĪliwa bez odwoáywania siĊ do ustawodawstwa dotyczącego
produktów leczniczych.
Zgodnie z art. 2 pkt. 1 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1169/2011/WE z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat ĪywnoĞci, za etykietowanie uznaü moĪna wszelkie napisy, dane szczegóáowe,
znaki handlowe, nazwy marek, ilustracje lub symbole odnoszące siĊ do danego Ğrodka
spoĪywczego i umieszczone na wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce,
etykiecie, opasce lub pierĞcieniu towarzyszącym takiej ĪywnoĞci lub odnoszącym siĊ do
niej. Oddzielną definicją zostaáa objĊta „etykieta”, która oznacza metkĊ, znak firmowy lub
handlowy, a takĪe ilustracjĊ oraz inny opis w formie pisanej, drukowanej, táoczonej lub
odbitej albo w inny sposób naniesiony na opakowanie lub pojemnik z ĪywnoĞcią. MoĪe on
byü równieĪ zaáączony do opakowania lub pojemnika z ĪywnoĞcią (art. 2 pkt. 1 lit. i).
Etykietowania nie naleĪy myliü z reklamą, która dotyczy wyáącznie wypromowania
konkretnego produktu celem jego sprzedaĪy. Etykiety zawierają wszelkie informacje
o produkcie, które dotrą do konsumenta koĔcowego razem z tym produktem.
Z uwagi na to, Īe UE na swoim terytorium zapewnia wysoki poziom ochrony
konsumenta, kaĪdy produkt dopuszczony do obrotu na jej terytorium, zarówno
wyprodukowany we wspólnocie, jak i ten importowany, musi byü bezpieczny i
odpowiednio etykietowany. W związku ze wzrostem zainteresowania konsumentów
dotyczącym odĪywiania, dostĊp do szczegóáowych, rzetelnych i peánych informacji o
produktach znajdujących siĊ na rynku jest szczególnie waĪny i oczekiwany. W
rozporządzeniu 1969/2011/WE wskazano o koniecznoĞci zapewnienia konsumentom
odpowiedniego informowania na temat spoĪywanej przez nich ĪywnoĞci. DostĊp taki jest
gwarancją zachowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów. W tym celu
paĔstwa czáonkowskie UE wyznaczyáy bardzo wysokie standardy ochrony dotyczące praw
konsumenta w relacjach z przedsiĊbiorcą, a takĪe miĊdzy samymi przedsiĊbiorcami.
W preambule rozporządzenia 178/2002/WE (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 31) jasno
wskazano, Īe naczelną zasadą ogólnego prawa ĪywnoĞciowego (OPĩ) jest zapewnienie
konsumentowi podstawy do dokonywania Ğwiadomych wyborów dotyczących spoĪywanej
przez niego ĪywnoĞci i uniemoĪliwienie praktyk mogących wprowadziü go w báąd.
Parlament Europejski i Komisja Europejska dąĪą do wypracowania kompleksowych
definicji traktujących szeroko o prawie dotyczącym informacji na temat ĪywnoĞci, równieĪ
w formach innych niĪ przekazywanie informacji za pomocą etykiety, tak by pole do
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swobodnej interpretacji byáo jak najbardziej zawĊĪone, a problemów natury prawnej w
związku z klasyfikacją powyĪszych produktów byáo jak najmniej.
W rozporządzeniu 1969/2011/WE zawarto równieĪ szczegóáowe dane dotyczące
prezentacji, jednak jej nie zdefiniowano. Dlatego teĪ prezentacjĊ naleĪy interpretowaü
zgodnie z przepisami dyrektywy nr 46/2002/WE w sprawie zbliĪania ustawodawstw
paĔstw UE odnoszących siĊ do suplementów ĪywnoĞciowych oraz powyĪszego
rozporządzenia. PojĊcie prezentowania utoĪsamiane jest najczĊĞciej z opakowaniem
suplementu diety. Dotyczy jego ksztaátu, materiaáu lub materiaáów z jakich zostaá
wykonany, znajdującego siĊ wokóá niego otoczenia w miejscu sprzedaĪy np. aptece, oraz z
jego eksponowaniem. Prezentacja wiąĪĊ siĊ równieĪ z wáaĞciwym suplementem diety, czyli
jego formą np. w postaci tabletki czy innych dróg podania, charakterystycznych dla
produktów leczniczych.

Reklama wprowadzająca konsumenta w báąd
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji taką
reklamą jest ta wprowadzająca konsumenta w báąd i mogąca przez to wpáywaü na
podejmowane przez niego decyzje w sprawie nabywania okreĞlonych towarów i usáug.
DefinicjĊ reklamy zawarto w dyrektywie 2006/114/WE. Wskazuje ona, iĪ reklama to
„przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach dziaáalnoĞci handlowej, gospodarczej,
rzemieĞlniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub
usáug, w tym nieruchomoĞci, praw i zobowiązaĔ” (art. 2 lit. a).
Definicja powyĪsza jest bardzo szeroka, bowiem nie obejmuje wyáącznie produktów,
ale równieĪ usáugi, prawa oraz zobowiązania. Zgodnie z postanowieniami powyĪszego
artykuáu, reklamą wprowadzającą w báąd jest taka, która przez obraną formĊ powoduje
wprowadzenie w báąd osoby lub osób, do których jest skierowana. Zwodnicza natura
reklamy moĪe wpáynąü na wybory konsumentów, czyli wpáywaü na postĊpowanie
gospodarcze przez co jasnym jest, Īe szkodzi konkurentowi (art. 2 pkt. b). Zachowanie
takie godzi wiĊc w kluczowe wartoĞci UE, takie jak konkurencyjny rynek wewnĊtrzny i
swobody. W dyrektywie tej szczegóáowo uregulowano zasady prowadzenia reklamy
porównawczej, czyli odwoáującej siĊ wprost do dziaáaĔ podmiotów konkurencyjnych,
zarówno w zakresie towarów, jak i usáug (art. 2 pkt. c).
Do stwierdzenia, czy reklama wprowadza odbiorcĊ w báąd, konieczne jest dokáadne
przeanalizowanie wszystkich towarzyszących jej okolicznoĞci podanych w przekazie
danych. PojĊcie reklamy wprowadzającej w báąd to nie tylko podawanie nieprawdziwych
danych, ale równieĪ informacji niejasnych, przedstawianych w sposób mogący byü róĪnie
interpretowany przez odbiorcĊ. Charakter taki mogą mieü sáowa lub wyraĪenia
niejednoznaczne, gdzie jedno z tych znaczeĔ jest niezgodne z prawdą. Taką reklamą jest
równieĪ, celowe lub nie, wywoáanie mylnego wraĪenia u odbiorcy, a takĪe pominiĊcie albo
przemilczenie faktów. Biorąc pod uwagĊ czy konkretna reklama wprowadza konsumenta
w báąd, konieczne jest odniesienie siĊ do wypracowanego modelu przeciĊtnego
konsumenta, czyli takiego, który jest osobą nieuwaĪną, nie ma peánej wiedzy o konkretnej
tematyce oraz jest podatny na sugestie zawarte w reklamie. Wpáyw takiej reklamy musi byü
istotny i odbijaü siĊ na podejmowanych przez konsumenta decyzjach gospodarczych.
Dyrektywa 2010/13/WE (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 95) definiując reklamĊ
telewizyjną wskazuje, Īe ta oznacza wszelkiego rodzaju ogáoszenia związane z
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dziaáalnoĞcią handlową, gospodarczą, rzemieĞlniczą lub dziaáalnoĞcią w ramach wolnego
zawodu rozpowszechniane przez przedsiĊbiorstwo publiczne lub prywatne lub osobĊ
fizyczną w zamian za opáatĊ lub podobne wynagrodzenie lub rozpowszechniane przez to
przedsiĊbiorstwo lub tĊ osobĊ fizyczną w celach autopromocji, w celu promocji odpáatnego
dostarczania towarów lub Ğwiadczenia usáug, w tym nieruchomoĞci, praw i zobowiązaĔ.
Wprowadzające konsumentów w báąd jest równieĪ wykorzystywanie w reklamach
suplementów diety fikcyjnych specjalistów z zakresu zdrowia, takich jak lekarze lub
farmaceuci. Katalog takich specjalistów nie zostaá przez ustawodawcĊ sprecyzowany.
Traktuje o tym art. 12 rozporządzenia 1924/2006, mówiący o zakazie odwoáywania siĊ
w oĞwiadczeniach zdrowotnych do zaleceĔ poszczególnych specjalistów (art. 12 pkt c).
Mogą oni jednak reklamowaü taki produkt, ale tylko wtedy, gdy nie odwoáują siĊ do
oĞwiadczeĔ zdrowotnych. Niedopuszczalne jest równieĪ sugerowanie, iĪ niespoĪycie danej
ĪywnoĞci mogáoby mieü wpáyw na zdrowie (art. 12 pkt a), a takĪe szybkoĞü i wielkoĞü
obniĪenia masy ciaáa (art. 12 pkt b).
Do takich wniosków doszedá Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku
z dnia 14 sierpnia 2013 r. stwierdzając, Īe „báąd polegający na wskazaniu, Īe osoba
wystĊpująca w reklamie ma tytuá naukowy profesora i jest dietetykiem moĪe mieü wpáyw
na decyzjĊ konsumenta co do zakupu reklamowanego produktu” (Wyrok Sądu…, 2013).
Kluczowe w powyĪszym orzeczeniu jest stwierdzenie, iĪ profesjonalista, jakim jawi siĊ
odbiorcy reklamy profesor, moĪe wpáynąü na jego decyzjĊ o zakupie konkretnego
produktu. Co waĪne, produktem tym byá suplement diety, a nie produkt leczniczy.
Pojawienie siĊ w spocie reklamowym lekarza polecającego ten produkt, przeciĊtnemu
konsumentowi mogáoby kojarzyü siĊ z wáaĞciwoĞciami produktu leczniczego i tym samym
wprowadziü go w báąd (Wyrok Sądu…, 2013).
Reklama suplementu diety nie moĪe wskazywaü na wáaĞciwoĞci produktu, które
powinny byü przypisywane produktowi leczniczemu. W wyroku WSA w Warszawie z dnia
15 paĨdziernika 2013 r. (Wyrok Wojewódzkiego…, 2013). Sąd stwierdziá, Īe zamieszczenie
w reklamie rozpowszechnianej w Internecie, czyli trafiającej do wielu osób w róĪnym
wieku oraz mogących nie posiadaü istotnej wiedzy na temat przedstawianych produktów,
informacji „wskazania do stosowania – choroba lokomocyjna”, która to znajduje siĊ na
liĞcie MiĊdzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, wprowadza
konsumenta w báąd co do wáaĞciwoĞci tego produktu oraz przypisuje temu suplementowi
diety wáaĞciwoĞci zapobiegania chorobom lub ich leczenia, które powinny charakteryzowaü
produkt leczniczy.
W powyĪszej sprawie opierano siĊ na art. 46 pkt. b ustawy o bezpieczeĔstwie
ĪywnoĞci i Īywienia, mówiącym o zakazie odwoáywania siĊ do oĞwiadczeĔ zdrowotnych
przypisujących Ğrodkowi spoĪywczemu dziaáania lub wáaĞciwoĞci, których nie posiada.
PowyĪszy artykuá zostaá uchylony w wyniku nowelizacji w 2015 r. Przedmiotowe
postĊpowanie rozpoczĊáo siĊ jeszcze przed nowelizacją, dlatego wyrok uwzglĊdniá
poprzedni stan prawny i do tych zapisów odwoáywaá siĊ Sąd. Mimo zmiany ustawy i
uchylenia powyĪszego artykuáu, tezy wywiedzione w tym postĊpowaniu, jak i w innych
orzeczeniach opierających siĊ na tym artykule przez Sądy pozostają aktualne.
Zgodnie z przepisami PaĔstwowy Inspektor Sanitarny stwierdziá, Īe zamieszczenie
w reklamie powyĪszego wskazania, moĪe spowodowaü u konsumenta mylne wraĪenie, iĪ
jest to produkt leczniczy zapobiegający objawom ww. jednostki chorobowej. Zgodnie
z dalszą argumentacją organu, zaĪywanie suplementu diety, a nie leku, moĪe doprowadziü
do problemów ze zdrowiem. W tym przypadku wskazano, Īe jego zaĪywanie mogáo
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doprowadziü do wycieĔczenia organizmu. Reklama zostaáa przeprowadzona w Internecie,
a wiĊc jej zasiĊg moĪna uznaü za znaczny.
Podmioty profesjonalne, dziaáające na rynkach spoĪywczym oraz farmaceutycznym,
powinny przywiązywaü szczególną uwagĊ do prawidáowego stosowania przepisów prawa
ĪywnoĞciowego, zwáaszcza jeĞli chodzi o wymagania w zakresie oznakowania i prezentacji
Ğrodków spoĪywczych. Obecne ustawodawstwo nie wyklucza jednoczesnej reklamy
produktu leczniczego i suplementu diety pod warunkiem Ğcisáego interpretowania
i przestrzegania obowiązujących przepisów. NaleĪy równieĪ pamiĊtaü, Īe oznakowanie
wprowadzające w báąd to nie tylko oznakowanie nieprawdziwe czy mylące, ale równieĪ
niepeáne, niewystarczająco precyzyjne czy wieloznaczne.
W artykule 27 pkt. 6 u.b.Ī.Ī wskazane jest, Īe reklama, a takĪe prezentacja i
znakowanie suplementów diety, nie mogą zawieraü informacji stwierdzających lub
sugerujących, iĪ wystarczające dla organizmu iloĞci skáadników odĪywczych nie mogą byü
dostarczone wraz ze zbilansowaną i zróĪnicowaną dietą. Zapis ten pokazuje wagĊ roli
racjonalnego ustawodawcy w ówczesnym prawie. Chce on zapobiec niepotrzebnemu i
czĊsto nieracjonalnemu spoĪywaniu suplementów diety, a takĪe ograniczyü wpáyw
reklamodawcy kierującego siĊ wyáącznie zyskiem i sterującego popytem.
Ustawa powyĪsza dostatecznie klarownie okreĞla, na podstawie artykuáu 27 pkt 3,
wymagania dla producenta suplementu diety wskazując, iĪ produkt taki trafiając do
konsumenta finalnego powinien zawieraü opakowanie. Caáy powyĪszy artykuá zawiera
wiele ograniczeĔ dla reklamy suplementów diety, na podstawie których moĪna ustaliü jakie
informacje muszą obligatoryjne znaleĨü siĊ na opakowaniu, a takĪe jakie z nich są
dozwolone, a jakie zakazane.
U.b.Ī.Ī. jeszcze przed nowelizacją zawieraáa zapis traktujący o koniecznoĞci
oznaczania produktu jako „suplement diety”, samodzielnie lub tuĪ obok nazwy handlowej
preparatu. W obecnym stanie prawnym wymóg takiego zapisu znajduje siĊ jedynie
w rozporządzeniu w sprawie skáadu oraz znakowania suplementów diety. W
rozporządzeniu tym, jak równieĪ w dyrektywie 2002/46/WE, gdzie zapisano, iĪ „nazwa”,
pod jaką sprzedaje siĊ produkty objĊte niniejszą dyrektywą, brzmi "suplementy
ĪywnoĞciowe", nie doprecyzowano w jaki sposób zamieszczaü taką treĞü. Dla
reklamodawcy szczególnie waĪne byáy wymogi dotyczące wielkoĞci, napisu, konkretnego
umiejscowienia w przypadku wystĊpowania nazwy handlowej, rodzaju i wielkoĞci
czcionki, iloĞci wystĊpowania takiego oznaczenia, by nie naraĪaü siĊ na kary ze strony
organów kontrolnych.
Rynek suplementów diety jest obszarem, na którym niezwykle trudno jest stworzyü
produkt, którego jeszcze na rynku nie ma. WiĊkszoĞü z nich zawiera te same substancje
czynne dostĊpne w róĪnych formach, produkowane przez wielu producentów.
Wprowadzając konkretny suplement diety na rynek naleĪy byü niezwykle ostroĪnym, aby
nazwą, ksztaátem i kolorystyką opakowania nie naruszyü zasad uczciwej konkurencji.
Problemy z zakresu reklamy suplementów diety nie dotyczącą wiĊc tylko ochrony
konsumenta przed przedsiĊbiorcą, ale teĪ interesów samych przedsiĊbiorców na
konkretnym rynku.
TezĊ taką postawiá Sąd NajwyĪszy w wyroku z dnia 22 stycznia 2010 r. wskazując, Īe
„SwoistoĞü segmentu rynku na którym sprzedawane są preparaty magnezowe, a która
sprowadza siĊ do tego, Īe ten sam albo bardzo podobny towar uzyskuje przewagĊ
u odbiorców, dziĊki swoistej nazwie oraz reklamie produktu i jego opakowaniu, wymaga
tym wiĊkszej ostroĪnoĞci przy wprowadzaniu nowego produktu, aby poprzez
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wprowadzenie do obrotu bardzo podobnie opakowanego i nazwanego towaru, nie
wprowadziü konsumentów w báąd i nie odebraü ich w ten sposób innemu producentowi”
(Wyrok Sądu…, 2010).
Ustana o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 10 ust. 1 traktującym
o wprowadzających w báąd oznaczeniach towarów i usáug jasno wskazuje, co jest czynem
nieuczciwej konkurencji. W wyroku z dnia 19.09.2008 r. Sąd OkrĊgowy zakazaá pozwanym
niedozwolonych dziaáaĔ tj. wprowadzania do obrotu preparatu magnezowego „M”
w szczegóáowo okreĞlonym w tym wyroku opakowaniu, a takĪe wycofanie ich z obrotu
i zniszczenie oraz umieszczenie przeproszeĔ w ogólnopolskich dziennikach. Sąd
Apelacyjny w stosunku do naruszenia art. 10 § 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji podzieliá zdanie Sądu OkrĊgowego wskazując, Īe „o istotnym podobieĔstwie
obu spornych produktów Ğwiadczy równieĪ zbieĪnoĞü wielu elementów szaty graficznej ich
opakowaĔ, takich jak: okreĞlenie poáączenia pierwiastka magnezu z witaminą w okreĞlonej
konfiguracji, pisane áącznie, podobną czcionką utrzymane w podobnej kolorystyce oraz
posáugujące siĊ zbliĪonymi do siebie elementami kuli” (Wyrok Sądu…, 2010).
Sąd NajwyĪszy wskazaá, Īe Sądy I i II instancji trafnie orzekáy o naruszeniu art. 10
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji argumentując, Īe „jest bezsporne, Īe
oznaczenia magnezu "MG" oraz witaminy "B6" są oznaczeniami, zawierającymi
ogólnodostĊpne informacje, które weszáy do jĊzyka potocznego. Poáączenie tych nazw
w odpowiedniej kolejnoĞci prowadzi jednak do stworzenia nowego oznaczenia, które
zawiera juĪ nie tylko ogólnodostĊpne informacje, ale sáuĪy oznaczeniu jednego
z wystĊpujących na rynku preparatów magnezowych” (Wyrok Sądu…, 2010). W tym
przypadku producent nie zachowaá szczególnej ostroĪnoĞci, wymaganej zwáaszcza w
obrocie profesjonalnym. Zarówno nazwa, jak i opakowanie tego suplementu diety
wykazywaáo znaczne podobieĔstwo w porównaniu do preparatu juĪ dostĊpnego na rynku.
Wydaje siĊ, Īe wpáyw na tak wydane orzeczenie miaáo równieĪ to, Īe reklama suplementu
diety Powoda prowadzona byáa w szczególnoĞci w radiu. Nazwy obu suplementów diety w
formie audio brzmiaáy niemal identycznie, dlatego zachodziáo duĪe prawdopodobieĔstwo
wprowadzenia przeciĊtnego konsumenta w báąd. Zachowanie Pozwanego godziáo wiĊc w
transparentnoĞü rynku przez wprowadzenie w báąd co do produkowanego przez niego
towaru.
Obecnie obowiązujące akty prawne regulujące reklamĊ suplementów diety i
produktów leczniczych, nie zabraniają wprost áącznej reklamy tych produktów. MoĪliwoĞü
wspólnej reklamy takich towarów jest istotna zwáaszcza dla podmiotów, które zajmują siĊ
produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu zarówno suplementów diety, jak i produktów
leczniczych. Jest to zagadnienie szczególnie waĪne w przypadku, gdy pewna substancja
czynna, w zaleĪnoĞci od jej dawki, moĪe byü suplementem diety oraz produktem
leczniczym. Przy reklamie takiej kluczowy jest zapis art. 3a Pr. farm. mówiący o tym, Īe
jeĪeli produkt jednoczeĞnie speánia kryteria produktu leczniczego i suplementu diety,
pierwszeĔstwo mają zapisy ustawy Prawo farmaceutyczne. WaĪne jest wyeksponowanie
róĪnic pomiĊdzy produktami, tak by konsument nie zostaá wprowadzony w báąd. Z
przekazu reklamowego musi w sposób klarowny i jednoznaczny wynikaü róĪna
klasyfikacja produktów. JeĪeli treĞü reklamy speáni takie warunki, nie zostanie
zakwestionowana przez kompetentne organy (Kondrat (red.), 2012).
Gáówny Inspektor Farmaceutyczny w decyzji z dnia 21 grudnia 2007 r. nakazaá
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy produktu
leczniczego podanej do publicznej wiadomoĞci (Sáawatyniec, Mazurek, 2011;
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Decyzja…, 2007). Reklama zostaáa opublikowana w cotygodniowym dodatku do „Gazety
Wyborczej” - „Wysokie Obcasy”. Zawarto w nim áączną reklamĊ dwóch produktów –
suplementu diety i produktu leczniczego. Gáównym hasáem treĞci przekazanej w reklamie
byáo wyraĪenie „Wybierz swoją drogĊ podania”. Zgáaszający naruszenie art. 46 u.b.Ī.Ī.
oraz art. 55 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d ustawy prawo farmaceutyczne stwierdziá, Īe áączne
prezentowanie tych produktów pod takim hasáem sugeruje, Īe jedyna róĪnica pomiĊdzy
prezentowanymi preparatami to droga podania. Przy czym zauwaĪyü naleĪy, iĪ „droga
podania” to wyraĪenie charakterystyczne dla produktów leczniczych.
Generalny Inspektor Farmaceutyczny wszcząá na tej podstawie postĊpowanie
i jednoczeĞnie wystąpiá do strony o wyjaĞnienia. Peánomocnik wskazaá, Īe gáówne hasáo
reklamy nie moĪe byü rozpatrywane w oderwaniu od pozostaáej treĞci, która w sposób
jasny dla przeciĊtnego konsumenta i wyczerpujący wyjaĞnia skáad i wáaĞciwoĞci produktu
leczniczego „L.” oraz suplementu diety „p”. W treĞci zawarto równieĪ zalecenie konsultacji
z lekarzem lub farmaceutą, niezbĊdne przy reklamie produktów leczniczych. Zdaniem
peánomocnika reklama zawiera informacje, Īe na rynku dostĊpne są dwa odmienne
produkty – lek i suplement diety i w Īadnym ze swych elementów nie zawiera treĞci
zakazanych przez art. 55 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d. W treĞci przedmiotowej reklamy nie
zawarto informacji o moĪliwoĞci unikniĊcia porady lekarskiej czy zabiegu chirurgicznego.
Nie wskazano teĪ, Īe osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan
zdrowia lub jest to produkt leczniczy.
Organ, na podstawie ustawy Pr. farm., powoáywaá siĊ na to, Īe wskazanie w reklamie
suplementu diety na moĪliwoĞü skonsultowania siĊ z lekarzem lub farmaceutą kwalifikuje
go jako lek, a co tym idzie suplement diety podlega jej przepisom. Wprowadzające w báąd
jest równieĪ hasáo reklamy mówiące o drodze podania, gdyĪ konsument moĪe zrozumieü,
iĪ tylko droga podania odróĪnia te dwa produkty.

Naruszenie zbiorowych interesów konsumenta
Reklama suplementów diety moĪe byü uznana za praktykĊ naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów. Ustawa nie definiuje jednak pojĊcia „zbiorowe interesy
konsumenta”. W doktrynie uwaĪa siĊ jednak, Īe „mamy do czynienia z takim interesem,
gdy dziaáania przedsiĊbiorcy dotyczą zbiorowoĞci i mogą dotknąü kaĪdego potencjalnego
klienta tego przedsiĊbiorcy, czyli gdy są powszechne” (Decyzja…, 2008). DecyzjĊ w tej
sprawie wydaá Prezes UOKiK. Za praktykĊ naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,
na podstawie art. 27 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, uznano reklamĊ na stronie sklepu
internetowego, gdzie podano informacjĊ o dziaáaniach leczniczych pewnego suplementu
diety. Dziaáanie takie stanowi równieĪ naruszenie art. 16 ust. 1 pkt 1 UZNK. Organ
wskazywaá, Īe przedmiotowemu produktowi, klasyfikowanemu jako suplement diety, nie
moĪna przypisywaü wáaĞciwoĞci produktu leczniczego. Podmiot, który zmieĞciá reklamĊ o
takiej treĞci na swojej witrynie, dziaáa jako profesjonalista, wiĊc ciąĪy na nim szczególna
odpowiedzialnoĞü w zakresie dostarczania konsumentom rzetelnych i peánych informacji.
W treĞci reklamy zawarto okreĞlenia polegające na dziaáaniu wspomagającym i
áagodzącym: w stanach zapalnych jamy ustnej i gardáa, w mĊczącym kaszlu, w stanach
obniĪonej odpornoĞci organizmu. Stany takie okreĞla siĊ w medycynie jako stany
chorobowe (Decyzja…, 2008). Przypisywanie takich wáaĞciwoĞci suplementowi diety
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wprowadza konsumenta w báąd. Istotne jest równieĪ to, iĪ przestrzeganie obowiązujących
przepisów dotyczących reklamy suplementów diety i produktów leczniczych nie dotyczy
tylko podmiotu wprowadzającego je na rynek, ale takĪe innych specjalistów zajmujących
siĊ ich obrotem hurtowym czy wáaĞnie farmaceutów, bĊdących specjalistami. Takie zdanie
wyraziá w przedmiotowej decyzji Prezes UOKiK stwierdzając, Īe „profesjonalista musi byü
kompetentny tzn. reprezentowaü odpowiedni poziom wiedzy fachowej, aby mógá udzielaü
informacji, a udzielając jej musi zachowaü siĊ odpowiednio starannie, tak aby poziom
informacji udzielonej odpowiadaá tej wiedzy, odniesionej do konkretnej sytuacji”
(Decyzja…, 2008).

Gáówny Inspektor Sanitarny (GIS) i jego rola
Organem odpowiedzialnym za kontrolĊ wprowadzenia do obrotu suplementów diety
jest Gáówny Inspektor Sanitarny (GIS). Podmiot dziaáający na rynku spoĪywczym,
wprowadzający suplement diety na rynek po raz pierwszy, zobowiązany jest do
powiadomienia o tym GIS. Traktuje o tym art. 29 ust. 4 u.b.Ī.Ī. Powiadomienia takiego
dokonuje siĊ poprzez formularz elektroniczny dostĊpny na stronie organu. SzczegóáowoĞü
informacji zawartych w powiadomieniu uregulowana jest w art 29. ust. u.b.Ī.Ī. JeĪeli
suplement diety znajduje siĊ w obrocie na rynku innego paĔstwa czáonkowskiego UE,
naleĪy wskazaü wáaĞciwy organ tego paĔstwa, który zgodnie z procedurami tego paĔstwa,
zostaá powiadomiony o wprowadzeniu tego Ğrodka do obrotu lub wydaá odpowiednie
zezwolenie.
Na podstawie art. 30 u.b.Ī.Ī. GIS moĪe zdecydowaü siĊ na przeprowadzenie
postĊpowania mającego na celu wyjaĞnienie, czy wskazany w powiadomieniu suplement
diety, analizując zawarty w dokumentach skáad, wáaĞciwoĞci poszczególnych skáadników
i przeznaczenie, moĪe byü kwalifikowany jako Ğrodek spoĪywczy zgodnie z przedstawioną
przez podmiot informacją oraz czy speánia wymagania konieczne dla danego rodzaju
Ğrodka spoĪywczego. W przypadku suplementu diety sprawdza siĊ czy zawiera witaminy i
skáadniki mineralne oraz inne substancje wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie skáadu oraz oznakowania suplementów diety oraz stosowanemu wprost
rozporządzeniu 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do
ĪywnoĞci witamin i skáadników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. UE.
L. z 2006 r. Nr 404, str. 26-38). Gáówny Inspektor Sanitarny sprawdza równieĪ, czy
wskazany w powiadomieniu suplement diety nie speánia wymagaĔ innego produktu
stosowanego przez ludzi, zwáaszcza produktu leczniczego, uregulowanego w prawie
farmaceutycznym (art. 20 pkt 2).
GIS moĪe Īądaü opinii Zespoáu do Spraw Suplementów Diety, który dziaáa w Ramach
Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, powoáanej na podstawie art. 9 ustawy o PaĔstwowej
Inspekcji Sanitarnej (art. 31 u.b.Ī.Ī). Inspektor Sanitarny moĪe zobowiązaü podmiot
rejestrujący do przedáoĪenia opinii jednostki naukowej stwierdzającej, Īe przedmiotowy
Ğrodek speánia wymagania wskazane w art. 30 ust. 1 u.b.Ī.Ī. Kiedy zachodzą przesáanki
o speánieniu warunków przypisywanych produktowi leczniczemu, organ moĪe zobowiązaü
podmiot wprowadzający konkretny suplement diety do przedáoĪenia opinii UrzĊdu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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Podsumowanie
Z uwagi na to, Īe suplementy diety, uznane przez ustawodawcĊ za ĪywnoĞü, odbierane
są przez konsumenta jako produkty bezpieczne i nie mające wiĊkszego wpáywu na zdrowie,
konieczne jest podawanie na ich temat peánych, jednoznacznych informacji oraz
prezentowanie wáaĞciwych oznaczeĔ. Mimo, Īe ograniczanie pewnych metod reklamy lub
caákowitego ich zakazu jest ingerencją w wolnoĞü gospodarczą zagwarantowaną
w Konstytucji RP oraz swobodĊ dziaáalnoĞci gospodarczej zagwarantowaną w traktatach
Unii Europejskiej, uzasadnione jest to ochroną Īycia i zdrowia czáowieka. JednakĪe
konieczne jest uwzglĊdnienie zasady proporcjonalnoĞci. Reklama suplementów diety,
o których traktuje ustawa o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia, w swej treĞci zawiera
jedynie odesáania do innych aktów prawnych. Brakuje w niej równieĪ definicji reklamy
przedmiotowych produktów.
Granica przy kwalifikacji, czy dany produkt jest suplementem diety lub produktem
leczniczym nie jest sztywna, a nieocenione w tych przypadkach stają siĊ orzecznictwo
i dorobek doktryny. Brak w tym zakresie odpowiednich i wyczerpujących badaĔ i analiz
oraz wykazu odpowiednich norm traktujących o maksymalnych zawartoĞciach konkretnych
substancji, stwarza problem z kwalifikacją produktów z pogranicza. Dlatego teĪ legislator
wybraá drogĊ najprostszą, kwalifikując powyĪsze jako produkty lecznicze na podstawie
ustawy Pr. farm. Obecnie obowiązujące regulacje prawne, dotyczące reklamy suplementów
diety, nie odpowiadają na realne problemy i potrzeby konsumentów oraz przedsiĊbiorców.
Kompleksowe uregulowanie rynku suplementów diety jest w stanie wyjaĞniü niejasne
i sporne dotąd kwestie, a co najwaĪniejsze z perspektywy ochrony zdrowia i Īycia
konsumenta, doprecyzowanie regulacji dotyczących suplementów diety wykluczy dziaáania
przedsiĊbiorców dąĪące do kwalifikowania ich produktów na podstawie bardziej
liberalnych przepisów. Szczególnie widoczna jest zróĪnicowana szczegóáowoĞü regulacji
dotyczących suplementów diety i produktów leczniczych.
Obecnie obowiązujące akty prawne, zwáaszcza niedookreĞlone zapisy regulujące
reklamĊ suplementów diety, nie dają moĪliwoĞci jasnego rozróĪnienia produktów
leczniczych i suplementów diety. Pierwsze, uznane za Ğrodki spoĪywcze, nie muszą
speániaü restrykcyjnych wymogów, takich jak zawarte w ustawie Prawo farmaceutyczne.
Ustawa ta zawiera szczegóáowe przepisy dotyczące reklamy w rozdziale IV. Co wiĊcej,
zapis art. 3a wskazuje, iĪ w razie speániania przez dany produkt kryteriów produktu
leczniczego, wchodzi on w zakres takiego reĪimu prawnego. Bez wątpienia, jest to zapis
podwyĪszający zakres ochrony i bezpieczeĔstwa konsumenta. Jednak zadaniem dobrej
legislacji jest stworzenie kompleksowych i jasnych przepisów prawnych. W tym przypadku
ustawodawca nie uregulowaá dostatecznie kwestii stwarzającej problemy praktyczne, a
jedynie rozszerzyá krąg produktów traktowanych jako produkty lecznicze. W związku z
tym, produkty sprawiające problemy w klasyfikacji tj. produkty z pogranicza, najczĊĞciej
zaczynają podlegaü reĪimowi prawa farmaceutycznego.
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