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STANOWISKO
wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego

rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych (MZ 1262)

W  imieniu  Polskiego  Stowarzyszenia  Producentów  i  Importerów  Leków
Weterynaryjnych  POLPROWET  (dalej  jako:  „POLPROWET”  lub
„Stowarzyszenie”),  w  odpowiedzi  na  pismo  Głównego  Inspektora
Farmaceutycznego  z  6  kwietnia  2022  r.  znak  PR.022.3.2021.MZI  (doręczone
Stowarzyszeniu  w  dniu  6  kwietnia  2022  r.),  przedstawiam  stanowisko
POLPROWET  wobec  projektu  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  zmieniającego
rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych (MZ 1262; dalej jako:
„Projekt”).
Na tym etapie Stowarzyszenie nie zgłasza uwag do Projektu. Istota projektowanej
nowelizacji  rozporządzenia  dotyczy  ostrzeżeń  wykorzystywanych  w  reklamie
produktów  leczniczych  stosowanych  u  ludzi.  Bez  zmian  pozostaje  natomiast
przepis  rozporządzenia  w  sprawie  reklamy  produktów  leczniczych  kluczowy  z
punktu widzenia członków POLPROWET, tj. § 10 dotyczący ostrzeżeń stosowanych
w  reklamie  produktu  leczniczego  weterynaryjnego  kierowanej  do  publicznej
wiadomości.
Niezależnie  od  powyższego,  POLPROWET  sygnalizuje  potrzebę
docelowego  wyłączenia  kwestii  reklamy  weterynaryjnych  produktów
leczniczych  z  ustawy  Prawo  farmaceutyczne  i  jej  kompleksowego
uregulowania  w ramach nowej  ustawy o weterynaryjnych produktach
leczniczych.
Procedowanie  tego  aktu  prawnego  jest  planowane  przez  rząd  w  związku  z
rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/6  z  dnia  11  grudnia  2018  r.  w  sprawie  weterynaryjnych  produktów
leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 4,
str.  43  z  późn.  zm.).  Przeniesienie  przepisów  o  reklamie  weterynaryjnych
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produktów leczniczych do nowej ustawy i aktów wykonawczych dedykowanych
tej kategorii produktów będzie w tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem służącym
zapewnieniu spójności legislacyjnej. 
Stowarzyszenie,  jako  podmiot  zrzeszający  16  wiodących  przedsiębiorców
odpowiadających  za  ponad  85%  polskiego  rynku  weterynaryjnych  produktów
leczniczych,  deklaruje  gotowość  do  merytorycznego  wspierania  prac
legislacyjnych nad nowymi przepisami krajowymi o lekach weterynaryjnych – jak
tylko rozpoczną się konsultacje publiczne stosownego projektu.

 /podpisano elektronicznie/

Robert Kaszyński
Przewodniczący Zarządu

Radosław Knap
Sekretarz generalny 
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Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.
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