
     RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI 2016

Opłaty Koszty podróży Wynagrodzenie Wydatki

rejestracyjne i zakwatero- podstawowe dodatkowe

wania

Agnieszka Szyszkowska Al. Kraśnicka 100, LUBLIN, Polska 898.24

Anna Romaszko Jagiellonska 78, OLSZTYN, Polska 606

Anna Walewska Al. Krasnicka 100, LUBLIN, Polska 1,870.00

Ewelina Kazimierczyk Marii Sklodowskiej-Curie 24A, BIALYSTOK, Polska 522

Irena Taszkun Al. Krasnicka 100, LUBLIN, Polska 1,354.00

Joanna Pawlak Jagiellonska 78, OLSZTYN, Polska 732

Lidia Tomkiewicz-Pająk ul.Pradnicka 80, KRAKOW, Poland 1,567.45 1,596.00

Maria Anastazja Sobczak ul.Kniaziewicza 1/5, LODZ, Polska 312.12

Maria Falkiewicz ul. Jaczewskiego 8, LUBLIN, Polska 926.24

Maria Wieteska ul. Borowa 14/18, OTWOCK, Polska 258.12

Piotr Weryński Wielicka 265, KRAKÓW, Polska 516.24

Robert Ryczek Szaserów 128, WARSAW, Polska 258.12

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

Imię i nazwisko

43 17udostępnieniem zbiorczym

Suma wartości Świadczeń

99,881.73 234,766.85 339,833.82 22,276.74uzyskanych przez Beneficjentów

Liczba Beneficjentów objętych

34 131

Procent Beneficjentów objętych

97% 92% 100% 100%udostępnieniem zbiorczym

898.24

Dokładny adres glównego miejsca prowadzenia 

działalności

Numer Prawa 

Wykonywania 

Zawodu 

(opcjonalnie)

Koszty poniesione w związku z 

Wydarzeniami

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczonych usług

UDOSTĘPNIENIA ZBIORCZE

UDOSTĘPNIENIA INDYWIDUALNE

Suma

ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ ACTELION PHARMA POLSKA Sp. z o.o.  i spółki z jego grupy kapitałowej z siedzibą poza terytorium Polski 

nie dotyczy

145

696,759.14

258.12

516.24

258.12

926.24

312.12

3,163.45

732

1,354.00

522

1,870.00

606
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     RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI 2016

Opłaty Koszty podróży Wartość Wynagrodze- Wydatki

rejestracyjne i zakwatero- umów spon- nie dodatkowe

wania soringu podsta-

wowe

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. 

M. Mossakowskiego PAN Pawińskiego 5, WARSAW, Polska 6,320.00 6,320.00

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. Marii Curie-Skłodowskiej 10C, ZABRZE, Polska 10,000.00 10,000.00Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadcisnieniem 

Tetniczym i ich Przyjaciól ul. Wladyslawa IV 34a / 15, GDYNIA, Polska 20,000.00 20,000.00

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Stawki 3a, WARSAW, Polska 135,000.00 135,000.00

suma: 3,595,632.55

2. Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia

ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ ACTELION PHARMA POLSKA Sp. z o.o.  i spółki z jego grupy kapitałowej z siedzibą poza terytorium Polski 

Nazwa Darowizny

Koszty poniesione w związku Wynagrodzenie z tytułu

Suma

UDOSTĘPNIENIA INDYWIDUALNE

UDOSTĘPNIENIA ZBIORCZE

Suma wartości Świadczeń

3,300.00 3,300.00uzyskanych przez Beneficjentów

1udostępnieniem zbiorczym

Procent Beneficjentów objętych

25% nie dotyczyudostępnieniem zbiorczym

Liczba Beneficjentów objętych

1

3. Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową

Dokładny adres glównego miejsca prowadzenia 

działalności
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RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI 2017

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

Anna Faran ul. Dębinki 7, GDAŃSK, Polska 1 341,65                1 341,65        

Daria Gorczyca-Siudak al. Kraśnicka 100, LUBLIN, Polska 325,20             834,00                   1 159,20        

Elżbieta Bany al. Kraśnicka 100, LUBLIN, Polska 834,00                   834,00           

Lidia Tomkiewicz-Pająk ul.Pradnicka 80, KRAKÓW, Polska 2 232,59          3 767,97                6 000,56        

Łukasz Dziurkowski ul. Dębinki 7, GDAŃSK, 80-952, Polska 926,20                   926,20           

Łukasz Siudak al. Kraśnicka 100, LUBLIN, Polska 727,00             3 817,50                1 500,00           233,00          6 277,50        

Magdalena Pawlak ul. Kniaziewicza 1/5, ŁÓDŹ, Polska 349,00             349,00           

Maria Sobczak ul. Kniaziewicza 1/5, ŁÓDŹ, Polska 501,80                   2 000,00           2 501,80        

Sylwia Iwańczyk ul. Długa 1/2, POZNAŃ, Polska 465,00                   1 700,00           2 165,00        

ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ ACTELION PHARMA POLSKA Sp. z o.o i spółki z jego grupy kapitałowej z siedzibą poza terytorium Polski 

UDOSTĘPNIENIA ZBIORCZE

UDOSTĘPNIENIA INDYWIDUALNE

Numer Prawa Wykonywania 
Zawodu (opcjonalnie)

udostępnieniem zbiorczym

36 151udostępnieniem zbiorczym

Procent Beneficjentów objętych
94% 94% 95% 99% nie dotyczy

uzyskanych przez Beneficjentów

Liczba Beneficjentów objętych
62 130 59

Wydatki 
dodatkowe

Suma wartości Świadczeń
73 906,22        287 826,64            352 696,37       57 738,87     772 168,10    

Imię i nazwisko Dokładny adres głównego miejsca prowadzenia działalności

Koszty poniesione w związku          
z Wydarzeniami

Wynagrodzenie z tytułu 
świadczonych usług

Suma

Opłaty 
rejestracyjne

Koszty podróży      
i zakwaterowania

Wynagrodzenie 
podstawowe



RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI 2017

2. Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia

Opłaty Koszty podróży Wartość Wynagrodze- Wydatki

rejestracyjne i zakwatero- umów spon- nie podsta- dodatkowe
wania soringu wowe

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock ul. Żytnia 16 lok C, WARSAW, Polska 10 585,00              10 585,00      

Fundacja CorCordi ul. Dębinki 7, GDAŃSK, Polska 8 000,00                8 000,00        

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Rydygiera 6, DZIALDOWO, Polska 300,00                   300,00           

Polskie Stowarzyszenie Osób                 
z Nadciśnieniem Płucnym i ich Przyjaciól ul. Wladyslawa IV 34a / 15, GDYNIA, Polska 70 000,00              70 000,00      

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ul. Stawki 3a, WARSAW, Polska 54 422,80              54 422,80      

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ul. Piechowskiego 36, KOŚCIERZYNA, Polska 100,00                   100,00           

Uniwersytet Medyczny ul. Kilińskiego 1, BIAŁYSTOK, Polska 174,80                   174,80           

3. Świadczenia związane z działalnością badawczo‐rozwojową
suma: 4,564,787.93

udostępnieniem zbiorczym

udostępnieniem zbiorczym

Procent Beneficjentów objętych
0% 0% 0% 0% 0% 0% nie dotyczy

uzyskanych przez Beneficjentów

Liczba Beneficjentów objętych

UDOSTĘPNIENIA INDYWIDUALNE

UDOSTĘPNIENIA ZBIORCZE
Suma wartości Świadczeń

ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ ACTELION PHARMA POLSKA Sp. z o.o i spółki z jego grupy kapitałowej z siedzibą poza terytorium Polski 

Nazwa Dokładny adres głównego miejsca prowadzenia działalności Darowizny

Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenie z tytułu 
świadczonych usług

Suma
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NOTA METODOLOGICZNA 

 

WSTĘP 

 

Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od 
dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej 
medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają 
branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym 
i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciel zawodów medycznych, jako punkt pierwszego 
kontaktu z pacjentem, dysponuje nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia 
pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu 
produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi. 

Pracownicy i organizacje opieki zdrowotnej powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, 
którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne 
i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy 
większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami. 

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości jego sygnatariusze, tj. firmy członkowskie Europejskiej 
Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są by ujawnić wszystkie 
transfery korzyści, na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia, takie 
jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, 
honoraria dla prelegentów.  
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1. Sposób ustalenia wartości świadczenia 
a. Świadczenia zostały wskazane w kwotach netto, z wyjątkiem sytuacji w których wskazanie 

wartości netto było niemożliwe (np. sytuacje w których kalkulacja/pobór podatku nie są 
dokonywana przez Spółkę); 

b. Wartość wszystkich świadczeń ujawniana jest w polskich złotych po przeliczeniu kwoty z 
waluty obcej według kursu przyjętego przez Spółkę - obowiązującego w dniu przekazania 
świadczenia. 
 

2. Sposób publikacji informacji o świadczeniach: 
a. Informacje o świadczeniach dla przedstawicieli zawodów medycznych przedstawiają 

łączną kwotę świadczeń przekazanych im w danym okresie raportowym i publikowane są 
w sposób indywidualny za zgodą na udostępnienie danych osobowych.  

b. W przypadku przedstawicieli zawodów medycznych, którzy nie wyrazili zgody na 
udostępnienie danych osobowych, publikowane są: 

i. Informacje o przekazanych im świadczeniach w raporcie zbiorczym, przedstawiającym 
łączną kwotę świadczeń przekazanych w danym okresie raportowym, oraz 

ii. Informacje o ich liczbie wyrażonej bezwzględnie oraz jako procent wszystkich 
przedstawicieli zawodów medycznych, którzy uzyskali świadczenia od Spółki w danym 
okresie raportowanym. 

c. Informacje o świadczeniach dla organizacji ochrony zdrowia przedstawiają łączną kwotę 
świadczeń przekazanych im w danym okresie raportowym. 

 
3. Data przekazania świadczenia  

Za moment przekazania świadczenia uznaje się: 
a. w przypadku umów o dzieło oraz umów cywilno-prawnych: datę wykonania dzieła/datę 

wykonania przedmiotu umowy; 
b. w przypadku umów sponsoringowych: pierwszy dzień wydarzenia w którym 

przedstawiciel zawodów medycznych brał udział / pierwszy dzień wydarzenia, którego 
organizacja była przedmiotem umowy. 

 
4. Postępowanie w przypadku nieskonsumowania przekazanego świadczenia (np. jeśli lekarz 

nie weźmie udziału w wydarzeniu) 
Jeśli nie doszło do przekazania wartości, informacja o świadczeniu nie podlega publikacji.  

 
5. Raportowanie pośredniego przekazania świadczenia dla: 

a. organizacji ochrony zdrowia 

W przypadku świadczeń przekazanych organizacji ochrony zdrowia za pośrednictwem 
organizatora wydarzeń medycznych raportowaniu jako beneficjent podlega organizacja 
ochrony zdrowia. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku, gdy część lub wszystkie 
świadczenia są przekazywane na konta tzw. operatorów logistycznych.  
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Ujawnieniu podlegają nie tylko transfery świadczeń przekazywanych bezpośrednio na 
rzecz organizacji ochrony zdrowia, ale także za pośrednictwem podmiotu występującego 
w jej imieniu. Przykładem takiej sytuacji jest organizacja wydarzenia  przez firmę 
zajmującą się przygotowaniem konferencji, a którego inicjatorem i organizatorem 
merytorycznym jest np. towarzystwo naukowe. W przypadku braku wsparcia ze strony 
wyspecjalizowanej firmy, towarzystwo naukowe musiałoby samo przeprowadzić powyższe 
działania.  

Kwota świadczenia przekazanego organizacji ochrony zdrowia, przeznaczona 
na świadczenia na rzecz indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych (np. jako 
wynagrodzenie za: wykład, zaproszenia dla lekarzy lub pokrycie kosztów udziału 
w konferencji) podzielona jest wg. kategorii, a poszczególne wartości przypisane są do 
indywidualnych beneficjentów docelowych, np.:  

- X PLN na zaproszenia dla N lekarzy (imienna informacja),  
- Y PLN na wykład profesora (imienna informacja),  
- Z PLN pozostałe koszty logistyczne związane z uczestnictwem przedstawicieli zawodów 
medycznych w wydarzeniu lub wykonywanymi przez nich usługami (zakwaterowanie, 
transport).  

 
b. przedstawicieli zawodów medycznych  

Świadczenia dla indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych (np. zaproszenia, 
pokrycie kosztów podróży lub zakwaterowania) nie stanowią części świadczenia 
sponsoringowego dla organizacji ochrony zdrowia.  

Jeśli nie jest wskazana jednostkowa wartość zaproszeń, organizator określa ją, aby 
świadczenie mogło zostać upublicznione jako indywidualny transfer  na rzecz 
przedstawiciela zawodów medycznych.W przypadku, gdy całość lub część świadczenia 
zostanie pośrednio przekazana przedstawicielom zawodów medycznych, organizacja 
ochrony zdrowia powinna uzyskać ich zgodę na udostępnienie danych osobowych. Jeśli 
nie jest możliwe wskazanie jednostkowej wartości zaproszeń dla indywidualnych 
przedstawicieli zawodów medycznych w ramach świadczenia sponsoringowego dla 
organizacji ochrony zdrowia, rekomendowanym rozwiązaniem są umowy indywidualne 
z przedstawicielami zawodów medycznych w zakresie ich uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

 

6. Zasady dotyczące zgód na udostępnienie danych osobowych 
a. Zgoda do każdej umowy/Zgoda na okres współpracy 
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Zgoda uzyskiwana jest odnośnie każdej umowy na wskazany w zgodzie okres. Treść zgody 
zawiera informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych a także o prawie 
dostępu do danych oraz o dobrowolności udzielenia zgody. 

b. Procedura wycofania zgody 

W przypadku wycofania zgody na ujawnienie - dane przedstawiciela zawodów 
medycznych zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 
takiego żądania, usunięte z opublikowanego formularza, zaś świadczenie zostaje 
ujawnione w sposób zbiorczy (bez ujawnienia tożsamości beneficjenta świadczenia). 

c. Wybiórcze udzielenie zgody (konsekwencje udzielenia zgody na udostępnienie danych 
dotyczących wybranych świadczeń) 

Zgoda nie może być częściowo wycofana lub udzielona dla wybranych świadczeń 
przekazanych w danym okresie raportowania. Wycofanie zgody na publikację części 
świadczeń lub udzielenie jej na publikację jedynie części świadczeń jest równoważne z 
brakiem zgody na publikację danych dotyczących jakichkolwiek świadczeń w danym 
okresie raportowania. 

7. Wyłączenia z obowiązku raportowania  
Z obowiązku raportowania wyłącza się następujące świadczenia: 

a. dotyczące wyłącznie aktywności związanych z lekami wydawanymi bez recepty; 
b. przekazywanie materiałów i przedmiotów, 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. prowizje agencji logistycznych współpracujących w zakresie organizacji podróży i 

spotkań; 
f. upusty, rabaty i inne narzędzia handlowe stosowane zwyczajowo w ramach 

sprzedaży produktów leczniczych; 
g. pakiety usług opieki zdrowia świadczonych przez prywatne podmioty kupowane 

przez Spółkę dla swoich pracowników; 
h. związane z anonimowymi badaniami marketingowymi; 
i. darowizny lekowe, których ostatecznym beneficjentami są pacjenci. 

 
8. Kwalifikacja podmiotów gospodarczych prowadzonych przez przedstawicieli zawodów 

medycznych  
 Lekarz prowadzący jako osoba fizyczna działalność gospodarczą jest traktowany jak 

przedstawiciel zawodów medycznych a nie organizacja ochrony zdrowia.  

 Wszystkie świadczenia przekazane przedstawicielowi zawodów medycznych (w ramach 
działalności gospodarczej lub poza nią) podlegają udostępnieniu w raporcie dotyczącym 
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świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych. Zasada ta dotyczy również 
przedstawicieli zawodów medycznych będących wspólnikami spółek cywilnych.   
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9. Zakres świadczeń w poszczególnych kategoriach  

Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych 
Koszty poniesione w związku z wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług 
Opłaty rejestracyjne  Koszty podróży i zakwaterowania Wynagrodzenie podstawowe Wydatki dodatkowe 
Koszty udziału 
w wydarzeniu 

bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem 
samochodów, opłaty parkingowe, zwrot 
funduszy za przejazd własnym środkiem 
transportu, wizy, ubezpieczenie podróżne (jeśli 
koszty te pozostają w bezpośrednim związku z 
podróżą), koszty zakwaterowania 

wynagrodzenie za: wykłady i prelekcje, pracę w 
zespołach doradczych (nie dotyczy zespołów 
pracujących w obszarze badań i rozwoju), opracowania 
medyczne, analizę danych, przygotowywanie 
materiałów edukacyjnych, wywiadów post-
marketingowych, konsultacji i doradztwa, treningu 
prelegenta (jeśli prelekcja związana jest bezpośrednio z 
kontraktem na prelekcję lub wykład), udział w 
edukacyjnych programach mentorskich 

Koszty związane ze świadczonymi 
usługami, tj. bilety lotnicze, kolejowe, 
taksówki, wynajem samochodów, 
opłaty parkingowe, zwrot funduszy za 
przejazd własnym środkiem transportu, 
wizy, ubezpieczenie podróżne (jeśli 
koszty te pozostają w bezpośrednim 
związku z podróżą), koszty 
zakwaterowania 

 

Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia 
Darowizny Koszty poniesione w związku z wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług 
 Opłaty  

rejestracyjne  
Koszty podróży i 
zakwaterowania 

Wartość umów sponsoringu Wynagrodzenie podstawowe Wydatki dodatkowe 

darowizny na cele 
charytatywne, 
stypendia 
edukacyjne,  
kursy 
organizowane 
przez organizacje 
ochrony zdrowia, 
opłaty dla 
wykładowców 
klasyfikowane 
jako stypendia 
edukacyjne 

Koszty 
udziału w 
wydarzeniu 

bilety lotnicze, 
kolejowe, taksówki, 
wynajem 
samochodów, opłaty 
parkingowe, zwrot 
funduszy za przejazd 
własnym środkiem 
transportu, wizy, 
ubezpieczenie 
podróżne (jeśli koszty 
te pozostają w 
bezpośrednim związku 
z podróżą), koszty 
zakwaterowania 

Koszty zorganizowania 
powierzchni wystawienniczej 
lub reklamowej,  
Koszty umieszczenia logo 
sponsorującego lub logo marki 
produktu sponsorującego w 
programie wydarzenia lub w 
zaproszeniu na wydarzenie,  
Koszty zorganizowania 
sympozjum satelitarnego 
podczas trwania kongresu,  
Koszty udziału w wydarzeniu 
przedstawicieli sponsorującego 

wynagrodzenie za: wykłady i prelekcje, 
pracę w zespołach doradczych (nie dotyczy 
zespołów pracujących w obszarze badań i 
rozwoju), opracowania medyczne, analizę 
danych, przygotowywanie materiałów 
edukacyjnych, wywiadów post-
marketingowych, konsultacji i doradztwa, 
treningu prelegenta (jeśli prelekcja związana 
jest bezpośrednio z kontraktem na prelekcję 
lub wykład), udział w edukacyjnych 
programach mentorskich, wynajem 
pomieszczeń 

Koszty związane ze świadczonymi 
usługami, tj. bilety lotnicze, 
kolejowe, taksówki, wynajem 
samochodów, opłaty parkingowe, 
zwrot funduszy za przejazd 
własnym środkiem transportu, 
wizy, ubezpieczenie podróżne 
(jeśli koszty te pozostają w 
bezpośrednim związku z 
podróżą), koszty zakwaterowania 
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10. Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową 

Wszystkie świadczenia na rzecz organizacji ochrony zdrowia lub przedstawicieli zawodów 
medycznych w związku z działalnością badawczo-rozwojową, w tym badania kliniczne, 
wydarzenia związane z działalnością badawczo-rozwojową, badania nieinterwencyjne, 
działalność komitetów monitorowania danych związanych z badaniami klinicznymi,  badania 
kliniczne inicjowane przez niezależnych badaczy, są ujawnione łącznie, jako kwota całkowita, 
bez podziału na organizacje ochrony zdrowia i przedstawicieli zawodów medycznych. 

 
11. Zasady udostępniania informacji o świadczeniach transgranicznych  

Przypadki transgranicznych transferów wartości na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych 
bądź na rzecz organizacji ochrony zdrowia, w zakresie objętym Kodeksem Przejrzystości, są 
raportowane przez podmiot z grupy Actelion zgodnie z miejscem zamieszkania bądź siedzibą 
beneficjenta świadczenia, bez względu na to, który podmiot organizował i dokonywał transferu 
wartości. Na przykład, w sytuacji gdy centrala Actelion mieszcząca się w Szwajcarii, 
współpracująca z przedstawicielem zawodu medycznego praktykującym w Polsce dokonała na 
jego rzecz świadczenia to przekazane świadczenie będzie raportowane przez Actelion Pharma 
Polska. 
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