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Stanowisko PASMI w zakresie obrotu suplementami diety 
w aptekach ogólnodostępnych 
 
 
PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty mając na uwadze 
rozwój kategorii żywności, jaką są suplementy diety i wagę jaką pacjenci coraz 
bardziej przywiązują do pozostawania w dobrym zdrowiu, stoi na stanowisku 
pozostawienia tej kategorii produktów w sprzedaży aptecznej.  
 
Jako organizacja reprezentująca producentów diety, ale także produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków jesteśmy za 
wprowadzeniem rozwiązań, które w przypadku reklam suplementów diety 
chronią konsumentów i pacjentów przed wprowadzaniem w błąd w zakresie 
właściwości tej kategorii. PASMI oraz 3 organizacje reprezentujące podmioty 
działające na rynku suplementów diety wypracowały Kodeks dobrych praktyk 
reklamy suplementów diety, który wnosi istotne zmiany w zakresie 
dozwolonych treści reklamowych. Zastosowanie się producentów do ograniczeń 
w zakresie treści kierowanych do odbiorcy informacji w istotny sposób odróżni 
kategorię żywności jaką są suplementy diety od leków. Samoregulacja branży to 
pierwszy krok w edukacji pacjentów i konsumentów, który powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w dalszych kampaniach edukacyjnych.  
 
Z poziomu PASMI uważamy, iż taka samoregulacja branży oraz dodatkowe 
wzmocnienie kontroli z poziomu GIS  a także  pionizacja organów 
odpowiadających za kontrole rynku w zakresie suplementów diety oraz zmiana 
Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to kierunki wprowadzające 
istotną zmianę do nadzoru oraz postrzegania tej kategorii żywności przez 
pacjentów oraz konsumentów. 
 
PASMI stoi na stanowisku, iż pacjent powinien mieć gwarancję jakości 
dostępnych produktów mających wpływ na zdrowie w każdym kanale 
sprzedaży. W świetle art. 19 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną 
produktu spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz treść informacji 
umieszczonych na jego opakowaniu lub prezentacji i reklamie ponosi producent 
bądź przedsiębiorca wprowadzający produkt spożywczy do obrotu. 
Zwiększenie zatem kontroli proporcjonalnie do rozwoju rynku suplementów 
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diety doprowadzi do uregulowania rynku w zakresie jakości tej kategorii 
produktów. 
 
 

****** 
 
PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa 
odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów 
sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych 
i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów 
systemu ochrony zdrowia.  
PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne 
z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia 
producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 16 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Bayer, GSK, 
Johnson&Johnson, Omega Pharma Poland, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, 
Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, Walmark. 
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