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1. Lokalne przepisy dotycz�ce przejrzysto�ci 

Novartis i podmioty z nim zwi9zane, w tym Sandoz, wspiera przepisy prawa i regulacje, 
których celem jest zapewnienie przejrzysto:ci współpracy firm farmaceutycznych z 
przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) i organizacjami ochrony zdrowia (HCO) 
oraz zwi;zanych z ni< =wiadczeniami dotycz>cymi produktów leczniczych dost?pnych na 
podstawie recepty1, wydawanych bez przepisu lekarza, suplementów diety oraz wyrobów 
medycznych.  W zwi@zku z tym Novartis, ustanawia wspólny standard udostApniania 
informacji na temat BwiadczeC przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych i 
organizacjom zdrowia w Europie zgodny z wymogami EFPIA/INFARMA i wymaganiami 
lokalnych przepisów prawa. 

Sandoz Polska Sp. z o.o. podjDła dobrowolnie decyzjE o zbieraniu oraz publikacji informacji 
na temat współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony 
zdrowia oraz zwiFzanych z niG Hwiadczeniami zgodnie z: 

- Lokalnym Kodeksem PrzejrzystoIci INFARMY ustanowionym na podstawie Kodeksu 
PrzejrzystoJci EFPIA (EFPIA Code On Disclosure Of Transfers Of Value From 
Pharmaceutical Companies To Healthcare Professionals And Healthcare 
Organizations)2. 

Sandoz Polska Sp. z o.o. publikuje równieK informacje na temat współpracy z 
przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia oraz zwiLzanych 
z niM NwiadczeO dotyczPcych wyrobów medycznych oraz leków wydawanych bez recepty. 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje unikatowy sposób identyfikacji beneficjentów w celu 
zapewnienia, Qe indywidualny przedstawiciel zawodów medycznych lub organizacja 
ochrony zdrowia jest identyfikowalna w jednoznaczny sposób.

                                                

1 Definicja okreRleS “HCP/HCO” oraz “ToVs” bTdzie podana w rozdziale 9 tego dokumentu. 

2 EFPIA Code On Disclosure Of Transfers Of Value From Pharmaceutical Companies To Healthcare Professionals And 
Healthcare Organization (w skrócie: Kodeks PrzejrzystoUci EFPIA) oVwiadcza w ustWpie 23.05 (Metodologia), Xe “kaYda firma 
członkowska opublikuje notZ podsumowuj[c\ metodologi] przez ni^ u_yt` do ujawnienia i identyfikacji transferów awiadczeb dla 
kacdej kategorii opisanej w ustdpie 23.05. Nota, zawierajeca ogólne podsumowanie i/lub rozwafania specyficzne dla 
poszczególnych krajów, opisze zastosowang metodologih, w tym podejicie do kontraktów wieloletnich, VAT i innych aspektów 
podatkowych, kwestii walutowych, zagadniej zwikzanych z terminem publikacji oraz wartolcim transferów nwiadczeo 
dokonywanych w celu realizacji postanowiep niniejszego Kodeksu”. 
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2. Cel Noty Metodologicznej 

Celem tego dokumentu jest wsparcie publikacji raportu z dnia 26 czerwca 2020 r. na 
temat qwiadczer przekazanych przez Sandoz Polska Sp. z o.o. na rzecz organizacji 
ochrony zdrowia oraz przedstawicieli zawodów medycznych w 2019 roku. Stanowisko 
Sandoz Polska Sp. z o.o. opiera sis o interpretacjt obowiuzujvcego Kodeksu 
Przejrzystowci EFPIA oraz lokalnie obowixzujycych przepisów prawa i Kodeksu 
Przejrzystozci INFARMA oraz lokalnie obowi{zuj|cych przepisów prawa. 

Niniejsza nota metodologiczna stanowi podsumowanie przyj}tej metodologii, decyzji 
biznesowych oraz lokalnych uwarunkowa~ stosowanych przez Sandoz Polska Sp. z o.o. w 
procesie identyfikowania, zbierania i upubliczniania danych na temat �wiadcze� okre�lonych 
w art. 23 Kodeksu Przejrzysto�ci EFPIA i INFARMA. 

3. Zaanga�owanie i odpowiedzialno�� Novartis za 

upublicznianie danych 

Novartis wspiera przepisy prawa i regulacje, których celem jest zapewnienie przejrzysto�ci 
współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami 
ochrony zdrowia oraz zwi�zanych z ni� �wiadczeniami dotycz�cymi produktów dost�pnych na 
podstawie recepty, leków wydawanych bez recepty oraz wyrobów medycznych. 

W zwi�zku z tym Novartis, ustanawia wspólny i spójny standard udost�pniania informacji na 
temat �wiadcze� przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom 
zdrowia we wszystkich krajach członkowskich EFPIA. 

4. Zakres �wiadcze� podlegaj�cych publikacji 

Niniejszy raport publikowany w 2020 dotycz�cy �wiadcze� przekazanych przez Sandoz 
Polska Sp. z o.o. w 2019 roku (“Raport”) został opracowany w oparciu o Kodeks 
Przejrzysto�ci INFARMA stanowi�cy transpozycj� Kodeksu Przejrzysto�ci EFPIA. Raport 
uwzgl�dnia wszystkie mo�liwe do zidentyfikowania �wiadczenia bezpo�rednie i po�rednie 
przekazywane przez Sandoz Polska Sp. z o.o. na rzecz beneficjentów w zwi�zku z 
aktywno�ciami dotycz�cymi produktów leczniczych dost�pnych na podstawie recepty, 
produktów leczniczych wydawanych bez recepty, suplementów diety oraz wyrobów 
medycznych, które podlegaj� publikacji zgodnie z postanowieniami Kodeksu Przejrzysto�ci 
EFPIA (art. 23). 

Dalsze szczegóły dotycz�ce zakresu publikacji b d¡ przedstawione w rozdziale 4 tego 
dokumentu. 

Definicja produktu leczniczego dost¢pnego na podstawie recepty nale£y rozumie¤ 
zgodnie z definicj¥ zawart¦ w art. 2 pkt. 32 Ustawy z dnia 6 wrze§nia 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne, tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.499). ¨wiadczenia 
zwi©zane z produktami, z których tylko czª«¬ dostpna jest na podstawie recepty (np. 
produkty stanowi®ce kombinacj¯ wyrobu medycznego oraz produktu leczniczego) s° 
raportowane ł±cznie zgodnie z wymogami Kodeksu Przejrzysto²ci EFPIA. 
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Podsumowuj³c, niniejszy Raport dotyczy ´wiadczeµ po¶rednich i bezpo·rednich 
przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom zdrowia w 
zwi¸zku z rozwojem oraz sprzeda¹º produktów leczniczych dost»pnych na podstawie 
recepty, produktów leczniczych wydawanych bez recepty oraz wyrobów medycznych do 
stosowania u ludzi, bez wzgl¼du na charakter aktywno½ci. 

W niniejszym Raporcie Sandoz Polska Sp. z o.o. publikuje kwoty ¾wiadcze¿ przekazywanych 
beneficjentom w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. Publikacja nastÀpuje 
jednorazowo w roku 2020 za cały rok 2019. 

ObowiÁzkowi upubliczniania nie podlegajÂ, a tym samym nie zostały ujÃte w niniejszym 

Raporcie, nastÄpujÅce Æwiadczenia (zgodnie z art. 5 Kodeksu PrzejrzystoÇci): 

a) Èwiadczenia dotyczÉce wyłÊcznie aktywnoËci zwiÌzanych z lekami wydawanymi 

bez recepty; 

b) Materiały i przedmioty, o których mowa w art. 38 ust 2 i 3 Kodeksu Dobrych 

Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego; 

c) Posiłki, o których mowa w art. 27 Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu 

Farmaceutycznego; 

d) Próbki, o których mowa w art. 22 Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu 

Farmaceutycznego; 

e) Upusty, rabaty i inne narzÍdzia handlowe stosowane zwyczajowo w ramach 
sprzedaÎy produktów leczniczych przez Sygnatariuszy Kodeksu PrzejrzystoÏci 
Przedstawicielom zawodów medycznych lub organizacjom ochrony zdrowia. 

W zwiÐzku z przeprowadzonym w dniu 1 kwietnia 2019 wydzieleniem Alcon, Ñwiadczenia 
przekazane przez Alcon w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 zostanÒ upublicznione w 
Raporcie Sandoz Polska Sp. z o.o. w formie zbiorczej. 

Raport ten obejmie równieÓ Ôwiadczenia przekazane przez Advanced Accelerator 
Applications i AveXis. 

5. Metodologia oraz decyzje biznesowe zwi�zane z 

Raportem 

Niniejszy rozdział stanowi główny element Noty Metodologicznej. Dostarcza 
wyczerpujÕcych informacji na temat definicji, terminologii, metodologii raportowania 
Öwiadcze× oraz decyzji biznesowych zwiØzanych z publikacjÙ. 

5.1 Definicja �wiadcze� bezpo�rednich i po�rednich 
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Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicjÚ ÛwiadczeÜ bezpoÝrednich i poÞrednich na 
podstawie Kodeksu Przejrzystoßci EFPIA art. 1.01, zgodnie z art. 2 ust. 10 Kodeksu 
Przejrzystoàci INFARMA. 

W zwiázku z powyâszym, poniãsze definicje zostały uäyte na potrzeby niniejszego 

Raportu: 

å Za æwiadczenie bezpoçrednie naleèy rozumieé przekazanie êwiadczeë beneficjentowi 
bìdícym HCP lub HCO bezpoîrednio przez Sandoz Polska Sp z o.o. 

ï Za ðwiadczenie poñrednie naleòy rozumieó przekazanie ôwiadczeõ beneficjentowi 
böd÷cym HCP lub HCO przez podmiot trzeci, lecz w imieniu lub na zlecenie Sandoz 
Polska Sp. z o.o., w sytuacji, kiedy Sandoz Polska zna dane beneficjenta lub moøe je 
ustaliù w łatwy sposób. 

Co do zasady, úwiadczenia sû raportowanie na poziomie moüliwego do zidentyfikowania 
beneficjenta, który spełnia definicjý HCP lub HCO. W kaþdym przypadku, kiedy to jest 
moÿliwe publikacja informacji na temat �wiadcze� dokonywana jest na poziomie 
indywidualnego HCP lub HCO, o ile taka identyfikacja mogła by� dokonana z odpowiednim 
poziomem precyzji, spójno�ci i w zgodzie z Kodeksem EFPIA i lokalnym Kodeksem 
Przejrzysto�ci INFARMA. Je�eli �wiadczenie jest uzyskane przez konkretnego 
przedstawiciela zawodu medycznego za po�rednictwem organizacji ochrony zdrowia, 
informacje o takim �wiadczeniu udost	pnia si
 tylko raz. W miar� mo�liwoci taka informacja 
powinna zosta� udost�pniona jako informacja o �wiadczeniu uzyskanym przez 
przedstawiciela zawodu medycznego. Co do zasady, �wiadczenia s� upublicznianie na 
poziomie faktycznego, finalnego beneficjenta. 

�wiadczenia dystrybutorów Sandoz Polska Sp. z o.o. przekazywane pracownikom 
ochrony zdrowia lub organizacjom ochrony zdrowia, których głównym miejscem 
działalno�ci jest kraj nale��cy do EFPIA musz� by� upublicznione w przypadku gdy 
przekazywane s� w imieniu Sandoz Polska Sp. z o.o.(tzn., kiedy Sandoz Polska Sp. z 

o.o. ma wpływ na aktywno�ci promocyjne oraz wybór beneficjenta). �wiadczenia 
przekazywane przedstawicielom zawodów medycznych lub organizacjom ochrony zdrowia 
poprzez stron� trzeci� b�d�c  dostawc! usług ustawicznego kształcenia (CME) s" 
raportowane je#eli ten dostawca działa w imieniu Sandoz Polska Sp. z o.o. oraz Sandoz 
Polska Sp. z o.o. ma wpływ na wybór pracowników ochrony zdrowia. 

5.2 Definicja �wiadcze� transgranicznych 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicj$ %wiadczenia transgranicznego, zgodnie z któr& 
'wiadczeniem takim jest (wiadczenie otrzymane przez beneficjenta poza krajem, w którym 
znajduje si) jego głównie miejsce prowadzenia działalno*ci lub siedziba, o ile tym miejscem 
siedziby lub prowadzenia działalno+ci jest kraj członkowski EFPIA. 

Co do zasady, ,wiadczenia transgraniczne s- upubliczniane w kraju, w którym znajduje 
si. główne miejsce prowadzenia działalno/ci beneficjenta lub miejsce jego siedziby – 
zgodnie z art. 13 Kodeksu Przejrzysto0ci EFPIA. 

5.3 Rodzaje �wiadcze� podlegaj�cych publikacji 
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Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicj1 kategorii 2wiadcze3 na podstawie artykułu 23 
Kodeksu Przejrzysto4ci EFPIA oraz zgodnie z art. 8 oraz art. 9 Kodeksu Przejrzysto5ci 
INFARMA. 

Poni6sze kategorie 7wiadcze8 stanowi9 podstaw: wzoru raportu okre;lonego w przepisach 
Kodeksów Przejrzysto<ci EFPIA i INFARMA oraz zostały u=yte do stworzenia niniejszego 
Raportu: 

• Darowizny na rzecz HCO 

• Koszty poniesione w zwi>zku z wydarzeniami na rzecz HCP/HCO, takie jak: 

? Warto@A umów sponsoring zawartych z HCP lub z podmiotami trzecimi, w 
tym BwiadczCcymi usługi komercyjne, w celu organizacji WydarzeD 

E Koszty opłat rejestracyjnych 

F Koszty podróGy i zakwaterowania 

• Wynagrodzenie z tytułu Hwiadczonych usług przez HCP/HCO uwzglIdniajJce: 

K wynagrodzenie 

L wydatki dodatkowe, zwracane lub poniesione na rzecz HCP lub HCO na 
podstawie zawartej umowy 

• Mwiadczenia zwiNzane z działalnoOciP badawczo-rozwojowQ. 

Szczegóły metodologii i decyzji biznesowych okreRlajScych sposób klasyfikacji do 
poszczególnych kategorii publikowanych danych dotyczTcych przekazywanych 
UwiadczeV znajdujW siX w dalszych podrozdziałach. 

5.3.1  �wiadczenia zwi�zane z darowiznami 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicjY darowizn zgodnie z definicjZ okre[lon\ w art. 

23 Kodeksu Przejrzysto]ci EFPIA stanowi^cym art. 2 ust. 1 Kodeksu Przejrzysto_ci 

INFARMA. 

Granty oraz darowizny przekazywane na rzecz kliniki/wydziału uczelni, które nie maj` 
osobowoaci prawnej sb upublicznianie na rzecz podmiotu nadrzcdnego, który posiada 
osobowode prawnf – np. szpital, uniwersytet. 

gwiadczenia na rzecz organizacji charytatywnych sh upublicznianie w kategorii darowizn na 
rzecz beneficjenta stanowiicego HCO, jejli taka organizacja charytatywna spełnia definicjk 
organizacji zdrowia na gruncie Kodeksu Przejrzystolci. Darowizny produktów leczniczych 
na cele charytatywne przekazywane na rzecz HCO w celach pomocy humanitarnej sm 
upubliczniane w ramach kategorii darowizn. 

Jenli prooba o darowiznp ze strony organizacji ochrony zdrowia dotyczy jawnego wsparcia 
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publikacji, to qwiadczenia tego typu sr publikowane w kategorii darowizn. 

Darowizny produktów leczniczych Novartis Poland Sp. z o.o. realizowane na rzecz HCO 
przez LEK S.A., dystrybutora produktów leczniczych Novartis Poland Sp. z o.o. w Polsce, 
upubliczniane ss przez Novartis Poland Sp. z o.o. 

5.3.2 �wiadczenia przekazywane w zwi�zku z wydarzeniami 

Wydarzenia rozumiane st jako: spotkania promocyjne, naukowe lub zawodowe, kongresy, 
konferencje, sympozja i inne tego typu wydarzenia, w tym miudzy innymi posiedzenia 
komitetów doradczych, wizyty w placówkach badawczych i zakładach produkcyjnych, 
spotkania badaczy, spotkania povwiwcone planowaniu, szkoleniom oraz innym kwestiom 
dotyczxcych baday klinicznych lub nieinterwencyjnych organizowanych lub 
sponsorowanych przez lub na rzecz Sandoz Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 23 Kodeksu 
Przejrzystozci EFPIA stanowi{cym art. 2 ust. 2 Kodeksu Przejrzysto|ci INFARMA. 

}wiadczenia dla uczestników takich wydarze~ b�d�cych HCP lub HCO s� upubliczniane w 
kategorii �wiadcze� zwi�zanych z wydarzeniami, które uwzgl�dniaj� nast�puj�ce 
podkategorie: koszty opłat rejestracyjnych, koszty podró�y i zakwaterowania, warto�� umów 
sponsoringu zawartych z organizacjami ochrony zdrowia lub z podmiotami trzecimi w celu 
organizacji wydarzenia. �wiadczenia, które w drodze wyj�tku nale�� do kategorii �wiadcze� 
stanowi�cych wynagrodzenie z tytułu �wiadczonych usług oraz �wiadcze� zwi�zanych z 
działalno�ci� badawczo-rozwojow� (R&D) s� przedstawione odpowiednio w rozdziałach 
5.3.3 i 5.3.4. 

5.3.2.1 �wiadczenia przekazywane w zwi�zku z wydarzeniami – umowy 
sponsoringowe 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicj� warto�ci umów sponsoringu zgodnie z 
Kodeksem przejrzysto�ci EFPIA (art. 23), na podstawie której, umowy sponsoringu 
stanowi  kontrakty, które okre¡laj¢ cel sponsoringu oraz zwi£zane z nim ¤wiadczenia 
po¥rednie i bezpo¦rednie zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu Przejrzysto§ci INFARMA. 

Co do zasady, ¨wiadczenie sponsoringowe po©rednie na rzecz przedstawiciela zawodu 
medycznego przekazywane za poªrednictwem HCO jest upubliczniane na poziomie 
ostatecznego beneficjenta, czyli HCP. Dotyczy to nast«puj¬cych kategorii: wiadczenia 
zwi®zane z po¯rednikami, którzy dokonuj° wyboru wykładowców podczas wydarzenia, 
±wiadczenia zwi²zane z wynajmem powierzchni wystawowej, sponsoringu wykładowców, 
sesji sponsorowanych na kongresach lub szkole³ prowadzonych przez HCO. 

´wiadczenia przekazywane za poµrednictwem operatora logistycznego działaj¶cego w 
imieniu HCO, s· upubliczniane na podstawie o¸wiadczenia operatora logistycznego na rzecz 
wskazanego przez niego beneficjenta ostatecznego ¹wiadczenia w kategorii „umów 
sponsoringowych” lub w kategorii „wynagrodzenia za usługº” w zale»no¼ci od rodzaju 
½wiadczenia. 

Je¾eli w ramach umowy sponsoringowej, HCO wykorzystuje cz¿ÀÁ kwoty sponsoringowej na 
rzecz zapewnienia uczestnictwa w wydarzeniu wybranych przez Sandoz Polska sp. z o.o. 
przedstawicieli zwodów medycznych, Âwiadczenie jest odpowiednio dzielone i przypisane na 
rzecz ostatecznych beneficjentów bÃdÄcych HCP. 
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JeÅeli podmiot trzeci organizuje wydarzenie sponsorowane przez Sandoz Polska Sp. z 

o.o. w imieniu wiÆcej niÇ jednej organizacji ochrony zdrowia, Èwiadczenie jest przypisane 
ostatecznym beneficjentom na podstawie oÉwiadczenia organizatora okreÊlajËcego 
beneficjenta i kwotÌ przypisanego mu Íwiadczenia. 

W przypadkach, kiedy nie było moÎliwe dokładne okreÏlenie wartoÐci ÑwiadczeÒ dla 
poszczególnych HCO zaangaÓowanych w wydarzenie, zakłada siÔ, Õe wszystkie organizacje 
ochrony zdrowia korzystały ze Öwiadczenia w podobnym stopniu. W konsekwencji warto×Ø 
Ùwiadczenia jest dzielona przez liczbÚ organizacji ochrony zdrowia i kaÛdej z nich zostaje 
przypisana taka sama wartoÜÝ  Þwiadczenia. 

Sandoz Polska Sp. z o.o. ujawnia ßwiadczenia zwiàzane z aktywnoáciami o  charakterze 

„preceptorship”, które stanowiâ niepromocyjne, niezaleãne, praktyczne szkolenia oferowane 
dla HCP przez innych HCP lub HCO w konkretnym obszarze terapeutycznym w instytucji  o  
ugruntowanej  reputacji  (wydział  lekarski,  uniwersytet, klinika) w kategorii 

„wydarzenia” jako äwiadczenie dla organizacji bådæcej stronç umowy. 

5.3.2.2 èwiadczenia przekazywane w zwiézku z wydarzeniami – koszty opłat 

rejestracyjnych 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicjê opłat rejestracyjnych zwiëzanych z kosztami 
poniesionymi w zwiìzku z wydarzeniami zgodnie z art. 23 Kodeksu Przejrzystoíci EFPIA 
stanowiîcym art. 8 i art. 9 Kodeksu Przejrzystoïci INFARMA. 

Co do zasady, w kaðdym przypadku, kiedy opłata rejestracyjna dotyczy spotkania 
organizowanego lub sponsorowanego przez lub na rzecz Sandoz Polska Sp. z o.o., jest 
ona upubliczniona na rzecz HCP lub HCO bñdòcego jej beneficjentem ostatecznym. 

Łóczna kwota kosztów opłat rejestracyjnych opłacona na rzecz danej HCO powinna byô 
upubliczniona na poziomie indywidualnej HCO w kategorii kosztów poniesionych w zwiõzku 
z wydarzeniami. Łöczna kwota kosztów opłat rejestracyjnych opłacona na rzecz 
okre÷lonego HCP powinna byø upubliczniona na poziomie indywidualnego HCP w kategorii 
kosztów poniesionych w zwiùzku z wydarzeniami. 

úwiadczenia zwiûzane z kongresami wirtualnymi (e-kongresami) sü ujawniane jako 
rzeczywisty koszt. Jeýli w wydarzeniu bierze udział znaczþco mała liczba uczestników, 
raportowana jest nominalna wartoÿ� rynkowa. Wydatki s� raportowane w postaci 
zagregowanej w kategorii „opłaty rejestracyjne” na rzecz HCO w poszczególnych krajach. 
�wiadczenia zwi�zane z kongresami wirtualnymi przekazywane na rzecz HCO w krajach 
pozaeuropejskich s� raportowane w formie zagregowanej. 

5.3.2.3 �wiadczenia przekazywane w zwi�zku z wydarzeniami – koszty podró�y i 

zakwaterowania 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicj� kosztów podró	y i zakwaterowania zwi
zanych 
z kosztami poniesionymi w zwi�zku z wydarzeniami zgodnie z art. 8 i art. 9 Kodeksu 
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Przejrzysto�ci INFARMA. 

wiadczenia zwi�zane z kosztami podró�y i zakwaterowania obejmuj�ce koszty 
poniesione w zwi�zku z wydarzeniami uwzgl�dniaj� nast�puj�ce koszty: przelotu, 
transportu np. poci�giem, autobusem, taksówk�, itp. opłaty za wynajem samochodu, 
opłaty parkingowe, zakwaterowanie np. hotel, mieszkanie. 

Co do zasady, �wiadczenia zwi�zane z kosztami podró�y i zakwaterowania s� 
upublicznione na rzecz ostatecznego beneficjenta. Je�eli �wiadczenie było przekazane za 
po�rednictwem HCO lub podmiotu trzeciego na rzecz HCP, b�dzie ono przypisane 
ostatecznemu beneficjentowi, jakim jest HCP (o ile jest to mo liwe). 

!wiadczenia zwi"zane z kosztami podró#y i zakwaterowania na rzecz grupy przedstawicieli 
zawodów medycznych, takie jak np. transport grupowy b$d% upublicznione w formie 
zagregowanej. Je&eli transport taki dotyczy grupy lekarzy, których główne miejsce 
prowadzenia działalno'ci znajduje si( w innych krajach, )wiadczenie b*dzie upublicznione w 
formie zagregowanej, gdzie ł+czny koszt jest podzielony pomi,dzy planowan- grup. lekarzy 
według kraju pochodzenia. 

W sytuacji, gdy beneficjent cz/0ciowo ponosi koszty zwi1zane z podró23 i zakwaterowaniem, 
Sandoz Polska Sp. z o.o. raportuje koszt pomniejszony o płatno45 dokonan6 przez 
beneficjenta jako 7wiadczenie w kategorii „koszty podro8y i zakwaterowania” przekazane na 
rzecz HCP. 

5.3.3 �wiadczenia stanowi�ce wynagrodzenie z tytułu �wiadczonych 
usług 

5.3.3.1 9wiadczenie stanowi:ce wynagrodzenie z tytułu ;wiadczonych usług – 
wynagrodzenie zasadnicze 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicj< =wiadcze> stanowi?cych wynagrodzenie z 
tytułu @wiadczonych usług zgodnie z art. 23 Kodeksu PrzejrzystoAci EFPIA stanowiBcym 
art. 8 i art. 9 Kodeksu PrzejrzystoCci INFARMA. 

Dwiadczenia stanowiEce wynagrodzenie z tytułu Fwiadczonych usług (bezpoGrednie oraz 
poHrednie) uwzglIdniajJ m.in. nastKpujLce kategorie: usługi Mwiadczone w zwiNzku z 
niezaleOnymi kongresami, wynagrodzenie za wygłoszenie wykładu, wynagrodzenie za 
przeprowadzenie szkolenia, wynagrodzenie za przeszkolenie wykładowcy, wynagrodzenie 
za usługP „medical writing”, wynagrodzenie za usługQ analizy danych, wynagrodzenie za 
opracowanie materiału edukacyjnego, wynagrodzenie z uczestnictwo w wywiadzie 
dotyczRcym np. produktów lub badaS Sandoz Polska sp. z o.o., wynagrodzenie za usługT 
konsultingowU lub doradczV. 

Sandoz Polska Sp. z o.o. podejmuje współpracW tego typu na podstawie pisemnych umów 
okreXlajYcych szczegółowo cel i zakres przekazywanych Zwiadcze[. Co do zasady, 
\wiadczenia otrzymywane przez stron] umowy, któr^ mo_e by` HCP lub spółka naleabca 
do kilku HCP (rozumiana jako HCO) lub HCO, sc upublicznione w kategorii wynagrodzenia 
z tytułu dwiadczonych usług na rzecz strony tej umowy. 

ewiadczenia zwifzane z badaniami rynku, w ramach których togsamohi HCP lub HCO sj 
znane Sandoz Polska sp. z o.o., sk umieszczane w kategorii „wynagrodzenie za usługl”. 
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mwiadczenia zwinzane z badaniami rynku, w ramach których toosamopq HCP lub HCO nie sr 
znane, nie ss upubliczniane z uwagi na prawo do zachowania anonimowotci respondentów w 
badaniach rynku obowiuzujvce powszechnie na wwiecie. xwiadczenia zwiyzane z usługami 
„medical writing” i wsparciem wydawniczym przekazywane pozrednio lub bezpo{rednio do 
HCP/HCO s| publikowane w kategorii „wynagrodzenie za usług}” dla beneficjenta b~d�cego 
HCP/HCO lub w kategorii „�wiadczenia zwi�zane z działalno�ci� badawczo rozwojow� w 
formie zagregowanej. Nast�puj�ce przypadki usług „medical writing” s� raportowane w 
kategorii „wynagrodzenie za usług�”: analiza przypadku, podsumowanie kongresu, artykuły, 
abstrakty, manuskrypty, plakaty, instrukcja zarz�dzania badaniem, suplementy o ile nie zostały 
ujawnione w kategorii „�wiadczenia zwi�zane z działalno�ci� badawczo rozwojow�”. 

�wiadczenia zwi�zane z działalno�ci� badawczo rozwojow� (patrz rozdział 5.3.4.), które 
nie spełniaj� definicji działalno�ci badawczo rozwojowej w rozumieniu Kodeksu 
Przejrzysto�ci s� raportowane w kategorii „wynagrodzenie za usług�” na rzecz 
beneficjenta: 

1) Retrospektywne badania nieinterwencyjne, niespełniaj�ce definicji działalno�ci 

badawczo-rozwojowej zgodnie z EFPIA; 

2) Badania inicjowane przez badacza (IIT), badania sponsorowane przez badacza, 
spotkania badaczy w wyj�tkowych przypadkach, gdy badania te nie spełniaj� 
definicji działalno�ci badawczo rozwojowej zgodnie z EFPIA; 

3) Aktywno�ci zlecane do CRO, w których Sandoz Polska Sp. z o.o. dokonuje 
transferu �wiadczenia dla HCP/ HCO, które nie stanowi  wiadczenia zwi¡zanego z 
działalno¢ci£ badawczo rozwojow¤ na gruncie Kodeksu EFPIA i INFARMA; 

4) Aktywno¥ci w ramach projektów zwi¦zanych np. z obszarem terapeutycznym, 
sposobem działania, sytuacji rynkowej, komitety, programy wykładów, spotkania 
naukowe, komitety etyczne, komitety steruj§ce, komitety doradcze niespełniaj¨ce 
definicji działalno©ci badawczo-rozwojowej EFPIA; 

5) ªwiadczenia zwi«zane z konsultacjami w obszarze wyboru narz¬dzi/ 
kwestionariuszy lub analiz lub raportowaniem wyników, które nie stanowi® 
¯wiadczenia zwi°zanego z działalno±ci² badawczo-rozwojow³ na gruncie 
Kodeksu EFPIA i INFARMA. 

5.3.3.2 ´wiadczenie stanowiµce wynagrodzenie z tytułu ¶wiadczonych usług – wydatki 
dodatkowe 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicj· ¸wiadcze¹ stanowiºcych wydatki dodatkowe, 
zwracane lub poniesione na rzecz HCP lub HCO na podstawie zawartej umowy zgodnie z 
art. 23 Kodeksu Przejrzysto»ci EFPIA stanowi¼cym art. 8 i art. 9 Kodeksu Przejrzysto½ci 
INFARMA. 

Co do zasady, ¾wiadczenia zwi¿zane z kosztami podróÀy i zakwaterowania zwiÁzanymi z 
realizacjÂ usługi okreÃlonej w umowie nie stanowiÄ czÅÆci wynagrodzenia za usługÇ. W 
konsekwencji, sÈ one upublicznione w kategorii ÉwiadczeÊ stanowiËcych wydatki 
dodatkowe, zwracane lub poniesione na rzecz HCP lub HCO na podstawie zawartej umowy. 
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W przypadku, gdy Ìwiadczenia dodatkowe były niematerialne (np. o niskiej wartoÍci) lub 
pomimo wysiłków nie udało siÎ ich oddzieliÏ ich od wynagrodzenia zasadniczego, 
Ðwiadczenia te raportowane sÑ jako czÒÓÔ ÕwiadczeÖ stanowi×cych wynagrodzenie za 
usługØ. 

5.3.4 �wiadczenia zwi�zane z działalno�ci� badawczo-rozwojow� 
(R&D) 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje definicjÙ działalnoÚci badawczo-rozwojowej zgodnie z 
Kodeksem PrzejrzystoÛci EFPIA załÜcznik B „Schedule 1, the definition of non-clinical 
studies in the OECD Principles on Good Laboratory Practice, the definition of clinical trials 
and non-interventional studies (as defined in Directive 2001/20/EC and Section 15.01 of the 
HCP Code)” 

Ýwiadczenia zwiÞzane z działalnoßcià badawczo-rozwojowá sâ upubliczniane w kategorii 

„działalnoãä badawczo-rozwojowa” w formie zagregowanej o ile spełniajå definicjæ takiej 
działalnoçci zgodnie z wytycznymi EFPIA, tj. obejmujè m.in. nastépujêce aktywnoëci: 

ì Aktywnoíci zwiîzane z planowaniem oraz prowadzeniem badaï nieklinicznych, badað 
klinicznych lub prospektywnych nieinterwencyjnych badañ obejmujòcych zbieranie 
danych dotyczócych pacjentów od HCP lub w imieniu HCP lub grupy HCP dla celów tego 
badania(Section 15.01 of the HCP Code); 

ô Badania inicjowane przez badacza, IIT (Investigator Initiated Trials) oraz badania 
sponsorowane przez badacza,  IST (Investigator sponsored Trials); 

õ Badania post marketingowe, spotkania badaczy – w tym przypadku publikacji podlega 
łöczna kwota ÷wiadczeø oraz w przypadku uczestnictwa HCP z róùnych krajów, 
publikacji podlega łúczny koszt spotkania (infrastruktura, podróû, logistyka, z 
wyłüczeniem posiłków, tam gdzie jest to moýliwe) w podziale na iloþÿ uczestników z 
poszczególnych krajów; 

� Aktywno�ci za po�rednictwem CRO, gdzie Sandoz Polska Sp. z o.o. dokonuje 
płatno�ci po�rednich na rzecz HCP lub HCO za zakresu działalno�ci badawczo 
rozwojowej; 

� �wiadczenia dotycz�ce wczesnej fazy bada	 je
eli spełniaj� definicj� działalnoci 

badawczo-rozwojowej zgodnie z Kodeksem EFPIA i INFARMA. 

W przypadku gdy nie mo�na rozró�ni� �wiadcze� odnosz�cych si� do prospektywnych i 
retrospektywnych bada� nieinterwencyjnych, wszystkie badania nieinterwencyjne s� 
ujawniane indywidualnie. 

�wiadczenia przekazywane przez lub w imieniu Sandoz Polska Sp. z o.o. zwi�zane z 
usługami doradczymi s� publikowane w kategorii „działalno�� badawczo-rozwojowa” w 
formie zagregowanej o ile spełniaj� definicj� działalno�ci badawczo rozwojowej w 
Kodeksie EFPIA: usługi doradcze dotycz�ce planowania/ prowadzenia nieklinicznych 
bada , bada! klinicznych lub prospektywnych bada" nieinterwencyjnych, Komitetów 
Etycznych, komitetów steruj#cych oraz spotka$ komitetów doradczych zwi%zanych z 
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planowaniem/ prowadzeniem nieklinicznych bada&, bada' klinicznych lub 
prospektywnych bada( nieinterwencyjnych, programy prezentacyjne, spotkania naukowe. 

)wiadczenia zwi*zane z opłatami licencyjnymi za u+ycie narz,dzi, kwestionariuszy s- 
upubliczniane w formie zagregowanej w kategorii “działalno./ badawczo-rozwojowa” o ile te 
narz0dzia s1 przeznaczone do u2ycia w projekcie badawczo-rozwojowym. 

Zgodnie z definicj3 z rozdziału 5.3.3, 4wiadczenia zwi5zane z usługami „medical writing” 
oraz wsparcia w publikacjach dokonywane przez lub w imieniu Sandoz Polska Sp. z o.o. na 
rzecz HCP lub HCO s6 upubliczniane w kategorii „wynagrodzenia za usług7” na rzecz 
beneficjenta b8d9cego HCP lub HCO lub w kategorii „działalno:; badawczo- rozwojowa” w 
formie zagregowanej – zgodnie z Kodeksem Przejrzysto<ci. Nast=puj>ce przypadki 
?wiadcze@ zwiAzanych z usługami „medical writing” lub wsparcia w publikacjach sB 
ujmowane w kategorii CwiadczeD zwiEzanych z działalnoFciG badawczo rozwojowH: broszury 
badaczy, raport z badania klinicznego, raport kliniczny, raport bezpieczeIstwa, inne obszary 
wiJzane z działalnoKciL badawczo-rozwojowM o ile nie zostały ujawnione w kategorii 
„Nwiadczenia stanowiOce wynagrodzenie z tytułu Pwiadczonych usług”. 

6. �rodki podj�te w celu zapewnienia zgodno�ci z 
przepisami dotycz�cymi ochrony danych osobowych 

Niniejszy rozdział okreQla Rrodki podjSte przez Sandoz Polska Sp. z o.o. w celu 
zapewnienia zgodnoTci z przepisami dotyczUcymi ochrony danych osobowych, zasady 
dotyczVce zbierania indywidualnych zgód na publikacje danych oraz sposób 
przetwarzania okreWlonych informacji w celu zapewnienia zgodnoXci z przepisami oraz 
regulacjami w obszarze ochrony danych osobowych. 

 

6.1 �rodki zapobiegaj�ce przetwarzaniu, wykorzystaniu i 
zbieraniu danych osobowych HCP w sposób niezgodny z 
przepisami prawa dotycz�cymi ochrony danych osobowych 

Prawo do ochrony danych osobowych stanowi fundamentalne prawo osoby fizycznej do 
podejmowania decyzji i sprawowania kontroli nad wykorzystaniem, dostYpem i ujawnianiem 
danych identyfikujZcych t[ osob\ („dane osobowe”). W celu spełnienia wymogów Kodeksu 
Przejrzysto]ci EFPIA i INFARMA, warunkiem koniecznym jest zbieranie, przetwarzanie i 
upublicznianie danych osobowych przez Sandoz Polska Sp. z 

o.o. i spółki z grupy kapitałowej Novartis. Dane te b^d_ dost`pne w domenie publicznej przez 
okres 3 lat od daty publikacji, a Sandoz Polska Sp. z o.o. badzie przechowywab stosowne 
dokumenty zwiczane z przekazywanymi dwiadczeniami przez okres co najmniej 5 lat od dnia 
zakoeczenia okresu raportowego (tj. roku kalendarzowego), pod warunkiem uzyskania 
wszelkich wymaganych zgód od beneficjentów bfdgcych osobami fizycznymi zgodnie z 
obowihzujicymi przepisami prawa, w tym w szczególnojci z przepisami Rozporzkdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwilzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzmdzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO).  
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W przypadku koniecznonci przekazania danych osobowych z Polski  do kraju trzeciego 
(poza terytorium EU/EEA) Sandoz Polska Sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe poprzez 
stosowanie umów opartych na standardowych klauzulach umownych lub, w przypadku 
przekazywania danych w ramach grupy kapitałowej Novartis, poprzez wdrooenie 
standardowych reguł korporacyjnych, okreplajqcych odpowiednie zasady przetwarzania i 
ochrony danych osobowych.  

6.2 Proces zbierania zgód 

Uzyskanie oraz udokumentowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
publikacji informacji o przekazanych rwiadczeniach jest warunkiem koniecznym 
umoslwiajtcym publikacje danych poprzez przypisanie wartouci vwiadczew beneficjentowi 
bxdycemu osobz fizyczn{. Proces zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych 
stosowany w Sandoz Polska Sp. z o.o. jest zgodny z obowi|zuj}cymi przepisami prawa, w 
tym w szczególno~ci z przepisami RODO.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby publikacji informacji o 
przekazanych �wiadczeniach dotyczy wszystkich �wiadcze� otrzymanych przez  

danego beneficjenta b�d�cego osob� fizyczn� w okresie sprawozdawczym (tj. roku 
kalendarzowym). 

Sandoz Polska Sp. z o.o. nie akceptuje cz��ciowych zgód lub mo�liwo�ci publikacji informacji 
jedynie o cz��ci przekazanych �wiadcze�. 

W przypadku nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
publikacji informacji o przekazanych �wiadczeniach przez beneficjenta b�d�cego osob� 
fizyczn�, dane na temat �wiadcze� przez niego otrzymanych s� publikowane w formie 
zagregowanej. 

W przypadku �mierci HCP przed dat� publikacji raportu, dane na temat �wiadcze� przez 
niego otrzymanych s� publikowane w formie zagregowanej. 

Beneficjent b�d�cy osob� fizyczn� ma prawo odwoła� zgod  na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby publikacji informacji o przekazanych ¡wiadczeniach w ka¢dym 
czasie. W tym celu Beneficjent powinien przekaza£ informacj¤ o wycofaniu zgody poczt¥ 
elektroniczn¦ na adres ochrona.danych@novartis.com lub poczt§ tradycyjn¨, korzystaj©c 
z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Sandoz Polska Sp. z o.o. 
(www.sandoz.pl). 

Jakikolwiek alternatywny sposób zarzªdzania indywidualn« publikacj¬ wiadcze® (na 
przykład oparty na innej podstawie prawnej ni¯ zgoda) jest oceniany i akceptowany przez 
lokalnego Dyrektora ds ochrony danych. 

7. Aspekty finansowe 

Ten rozdział dotyczy kwestii finansowych zwi°zanych z metodologi± zbierania oraz 
upubliczniania danych dotycz²cych ³wiadcze´ przekazywanych HCP i HCO. 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje zasady rachunkowoµci obowi¶zuj·ce w grupie Novartis 
oraz spełnia wymogi dotycz¸ce metodologii publikowania danych okre¹lonych w Kodeksie 
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Przejrzystoºci INFARMA. 

Sandoz Polska Sp. z o.o. stosuje nast»puj¼ce zasady w zakresie daty poszczególnych 
½wiadcze¾: ¿wiadczenia bezpoÀrednie sÁ raportowane z datÂ płatnoÃci w systemie 
bankowym. PłatnoÄci poÅrednie zwiÆzane z wydarzeniami (np. kongresy), dla których data 
poniesienia wydatku róÇniÈ siÉ od daty wydarzenia, sÊ raportowanie z datË odpowiadajÌcÍ 
ostatniemu dniowi wydarzenia. 

Kwoty płatnoÎci bezpoÏrednich i poÐrednich sÑ kwotami brutto. 

Wszystkie Òwiadczenia sÓ wykazywane w PLN. Kwoty w walutach obcych przeliczane sÔ na 
PLN według kursu stosowanego przez Sandoz Polska Sp. z o.o. na potrzeby 
rachunkowoÕci. Öwiadczenia publikowane s× w walucie obowiØzujÙcej w kraju siedziby 
podmiotu zobowiÚzanego do publikacji danych. Dla ÛwiadczeÜ poÝrednich oraz 
bezpoÞrednich, płatnoßci w walucie obcej sà przeliczane na walutá lokalnâ w oparciu o datã 
transakcji. Dla płatnoäci transgranicznych, płatnoåci w walucie obcej sæ przeliczane na 
walutç lokalnè w oparciu o éredni kurs z miesiêca, w którym dokonano płatnoëci przy uìyciu 
kursów wymiany walut Novartis. 

Za udostípnienie danych na temat îwiadczeï otrzymanych przez danego beneficjenta 
odpowiada oddział Novartis w kraju głównego prowadzenia działalnoðci HCP lub siedziby 
HCO. Bez wzglñdu na rozliczenia miòdzy poszczególnymi oddziałami firmy Novartis, dane 
ówiadczenie jest upubliczniane tylko raz – w kraju siedziby lub głównego miejsca 
prowadzenia działalnoôci beneficjenta. 

W przypadku płatnoõci transgranicznych opisanych w rozdziale 5.2, płatnoöci 
bezpo÷rednie sø uznawane w momencie płatnoùci w systemie bankowym, a płatnoúci 
poûrednie sü zwiýzane z datþ wydarzenia. 

W przypadku umów długoterminowych, ÿwiadczenia bezpo�rednie s� raportowane na 
podstawie daty płatno�ci w systemie bankowym. 

Je�li w raporcie brakuje danych, tzn. cz��� �wiadcze� nie została zaraportowana, 
brakuj	ce dane b
d� zaraportowane w pó�niejszym terminie w formie zagregowanej. Jeli 
w raporcie pojawi� si� dane dotycz�ce �wiadcze� z poprzedniego roku, informacja na ten 
temat powinna by� umieszczona w nocie metodologicznej. 

8. Sposób publikacji oraz termin publikacji raportu 

Sandoz Polska Sp. z o.o. udost�pnia informacje o współpracy i zwi�zanych z ni� 
�wiadczeniach przekazywanych HCP oraz HCO zgodnie z artykułem 6 Kodeksu 
Przejrzysto�ci INFARMA. 

Raport dotycz�cy �wiadcze� przekazanych przez Sandoz Polska Sp. z o.o. w 2019 roku 

został oficjalnie opublikowany 26 czerwca 2020 r. 

Niniejszy Raport zostanie upubliczniony na stronie internetowej Novartis: 
www.novartis.pl.Strona spełnia wymogi okre�lonego Kodeksem, jako miejsce dost�pne w 
kraju gdzie beneficjenci maj� miejsce prowadzenia działalno�ci oraz w oparciu o lokalne 
przepisy prawa. Wszystkie raporty publikowane przez Novartis i inne spółki z grupy Novartis 
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w Polsce s  publikowane na tej samej stronie internetowej www.novartis.pl. 

Raport obejmuje okres roku kalendarzowego i jest upubliczniany w terminie 6 miesi!cy od 

dnia zako"czenia okresu raportowanego. 

Raport jest aktualizowany na bie#$co w oparciu o status posiadanych zgód na 
przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji %wiadcze& otrzymanych od 
beneficjentów b'd(cych osobami fizycznymi lub w przypadku zaistnienia innej przyczyny 
uzasadniaj)cej dokonanie aktualizacji raportu. 

Raport b*dzie dost+pny przez okres 3 lat od dnia, w którym został on udost,pniony po raz 
pierwszy. Stosowne dokumenty dotycz-ce .wiadcze/ podlegaj0cych obowi1zkowi 
udost2pniania zgodnie z Kodeksem Przejrzysto3ci b4d5 przechowywane przez okres co 
najmniej 5 lat od dnia zako6czenia danego okresu raportowanego. 

9. Skróty i definicje 

Niniejszy rozdział zwiera podsumowanie skrótów i definicji u7ytych na potrzeby niniejszej 

Noty Metodologicznej: 

- CRO: organizacja 8wiadcz9ca usługi wsparcia dla firm z sektora farmaceutycznego, 
biotechnologicznego, wyrobów medycznych w zakresie aktywno:ci badawczych 
zlecanych na zasadzie umowy 

- Przedstawiciel Zawodów Medycznych (HCP): ka;da osoba fizyczna: 

(a) b<d=ca lekarzem, lekarzem dentyst>, farmaceut?, felczerem (starszym felczerem), 
piel@gniarkA, połoBnC, diagnostD laboratoryjnym, ratownikiem medycznym lub technikiem 
farmaceutycznym lub 

(b) inna niE wymienione w pkt a) powyFej, która w ramach wykonywanego zawodu 
uprawniona jest do przepisywania, nabywania, dostarczania, zalecania lub podawania 
produktów leczniczych lub 

(c) bGdHca urzIdnikiem lub pracownikiem organu administracji lub innej organizacji lub 
instytucji, działajJcej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, który to podmiot 
moKe nabywaL, dostarczaM lub podawaN produkty lecznicze, jeOeli osoba ta uczestniczy w 
procesie nabywania, dostarczania lub podawania produktów leczniczych 

- wykonujPca zawód na terytorium Europy. 

Za Przedstawicieli zawodów medycznych uznaje siQ równieR te osoby zatrudnione przez 
Sygnatariusza Kodeksu PrzejrzystoSci na podstawie umowy o pracT lub umowy 
cywilnoprawnej, których podstawowym zajUciem jest wykonywanie zawodów wskazanych w 
pkt a) b) powyVej. 

- Organizacja Ochrony Zdrowia (HCO): kaWdy podmiot: 

(a) bXdYcy placówkZ opieki zdrowotnej, organizacj[ medyczn\ lub organizacj] naukow^ z 
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zakresu zdrowia lub medycyny, niezale_nie od jego formy organizacyjnej i prawnej, taki jak: 
szpital, klinika, fundacja, uczelnia, inna instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe (z 
wyj`tkiem organizacji pacjentów w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu 
Farmaceutycznego) lub 

(b) za poarednictwem którego udzielane sb cwiadczenia przez jednego lub widcej 

Przedstawicieli Zawodów Medycznych, z siedzibe na terytorium Europy. 

Za Organizacje ochrony zdrowia nie sf uwagani przedsihbiorcy prowadzicy obrót 

hurtowy lub detaliczny produktami leczniczymi. 

- Organizacje członkowskie: łjcznie, krajowe organizacje członkowskie lub ich 
członkowie, w zaleknolci od kontekstu, których łmczn kodeksy EFPIA, w tym kodeks 
dobrych praktyk, kodeks przejrzystooci, kodeks EFPIA dotyczpcy organizacji pacjentów. 

- Firmy członkowskie: łqcznie, firmy członkowskie EFPIA, ich spółki-córki spółki-matki, 
oddziały (bez wzglrdu na ich forms działalnotci) oraz inne firmy zrzeszone z firmami 
członkowskiemu lub ich oddziałami. Oddzielne firmy, które naleuv do tej samej organizacji 
miwdzynarodowej, która moxe byy firmz matk{ (np. centrala, główne biuro, firma 
zarz|dzaj}ca), oddział lub jakakolwiek inna forma prawna przedsi~biorstwa lub organizacji – 
s� rozumiane jako jedna firma, która zobowi�zana jest do stosowania postanowie� Kodeksów 
EFPIA. 

- Profesjonalny organizator konferencji: firma, która specjalizuje si� w organizacji oraz 
zarz�dzaniu konferencjami, kongresami, seminariami i podobnymi wydarzeniami (�ródło: 
www.wikipedia.org) 

- Beneficjent: HCP lub HCO, którego głównym miejscem działalno�ci lub rejestracji jest 
kraj, którego organizacja jest członkiem EFPIA. 

- �wiadczenia zwi�zane z działalno�ci� badawczo-rozwojow� (R&D): transfery dla HCP 
lub HCO zwi�zane z planowaniem lub prowadzeniem (I) bada� nieklinicznych (zgodnie z 
definicj� OECD okre�lon� w zasadach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej); (II) bada� klinicznych 
(zgodnie z definicj� z Dyrektywy 2001/20/EC); lub (III) nieinterwencyjnych bada� 
prospektywnych, które obejmuj� zbierania danych pacjenta od lub w imieniu indywidualnych 
HCP, grup HCP na potrzeby takiego badania. 

- Transfer �wiadcze�: Po�rednie lub bezpo�rednie �wiadczenia obejmuj�ce płatno�ci lub 
�wiadczenia w naturze przekazane w celach promocyjnych lub innych w zwi�zki z rozwojem i 
sprzeda�� produktów leczniczych dost�pnych na podstawie recepty, produktów leczniczych 
dost pnych bez recepty, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Płatno¡ci 
bezpo¢rednie to takie, które dokonywane s£ bezpo¤rednio na rzecz finalnego Beneficjenta. 
Płatno¥ci po¦rednie to takie, które s§ dokonywane na korzy¨© beneficjenta za poªrednictwem 
innego podmiotu, gdzie firma członkowska wie i/ lub jest w stanie zidentyfikowa« HCP/HCO, 
który jest finalnym beneficjentem takich płatno¬ci. 


