
Ujawnienie informacji na temat płatności GSK na 

rzecz przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) 

oraz organizacji ochrony zdrowia (HCO)  

w Polsce w 2016 r. 

Nasza droga ku przejrzystości Jesteśmy pionierami w... 

Dane 
GSK współpracowała z 21 przedstawicielami 

zawodów medycznych (HCP) oraz 70 

organizacjami ochrony zdrowia (HCO) w Polsce 

w 2016 r.  

KONIECZNA 

WSPÓŁPRACA 

CO TO SĄ TRANSFERY 

ŚWIADCZEŃ? 

DO CZEGO 

WYKORZYSTYWANA 

JEST WSPÓŁPRACA? 

CO OZNACZA 

INDYWIDUALNE 

UJAWNIANIE INFORMACJI? 

Współpraca z przedstawicielami 

zawodów medycznych (HCP) oraz 

organizacjami ochrony zdrowia 

(HCO) jest nieodzowna w dążeniu 

do wspólnego celu, którym jest 

rozwój badań medycznych z 

korzyścią dla pacjentów. 

• Darowizny i współpraca z 

organizacjami zdrowia 

•Działalność szkoleniowa oraz 

spotkania naukowe / zawodowe 

• Działalność badawczo-rozwojowa 

(R&D) 

• Świadczenie usług (doradztwo, 

przemówienia) 

Zdecydowaliśmy się publikować 

dane indywidualnie, w związku z 

czym wystąpiliśmy z wnioskiem o 

zgodę na rozpowszechnianie 

informacji do wszystkich 

przedstawicieli zawodów 

medycznych, którzy chcieliby podjąć 

z nami współpracę, zgodnie z 

maksymą: „Brak zgody na 

ujawnienie danych, to brak umowy i 

możliwości współpracy”.  

Sprzedaż 

GSK 

[kraj]: 

 

KWOTA CAŁKOWITA:  

13 851 915 PLN 

GSK w pełni popiera wdrożenie Kodeksu Przejrzystości, 

ponieważ uważa go za krok we właściwą stronę, zgodny z 

naszymi wartościami: uczciwością, przejrzystością, szacunkiem 

dla innych oraz stawianiem pacjentów zawsze na pierwszym 

miejscu.  

 

Uważamy, że Kodeks jest zgodny z ogólnoświatowym trendem 

dążenia do większej przejrzystoścI i odpowiedzialności, czego 

oczekują środowiska związane z ochroną zdrowia i 

społeczeństwa na całym świecie. 

 

Mając powyższe na uwadze, będziemy wdrażać Kodeks 

przejrzystości EFPIA. Stosujemy zasadę: „Brak zgody na 

ujawnienie danych, to brak umowy”, aby umożliwiać i zachęcać 

do ujawniania informacji na poziomie indywidualnym. 

W ciągu ostatniej dekady zrezygnowaliśmy z 

tradycyjnie stosowanego w branży farmaceutycznej 

modelu i jako pierwsza firma zwiększyliśmy  

przejrzystość w obszarze badań klinicznych, jako 

pierwsza firma ujawniliśmy dane o wsparciu 

udzielanym organizacjom pacjentów oraz jako 

pierwsi wprowadziliśmy zakaz stosowania 

indywidualnych celów sprzedażowych dla 

przedstawicieli medycznych. 

 

Uwaga: wszystkie dane liczbowe zostały zaokrąglone do najbliższej znaczącej wartości. 

To współpraca i wkład, zarówno 

pieniężny, jak i rzeczowy, na rzecz 

przedstawicieli zawodów 

medycznych i organizacji ochrony 

zdrowia. 

Kontakt: Urszula Karniewicz 

Data opracowania: 25 / 05 / 2016 
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+48 504 144 704 

urszula.m.karniewicz@gsk.com 
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