
Ujawnienie informacji na temat płatności 

GSK na rzecz przedstawicieli zawodów 

medycznych (HCP) oraz organizacji 

ochrony zdrowia (HCO) w Polsce w 2017 r.

Nasza droga ku 

przejrzystości

Jesteśmy pionierami 

w...

Dane
GSK w Polsce współpracowała z 37

przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) 

oraz 78 organizacjami ochrony zdrowia (HCO) w 

Polsce w 2017 r. 
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Współpraca z przedstawicielami 

zawodów medycznych (HCP) oraz 

organizacjami ochrony zdrowia 

(HCO) jest niezbędna w dążeniu 

do wspólnego celu, którym jest 

rozwój badań klinicznych i 

podnoszenie jakości opieki 

medycznej i  terapeutycznej dla 

pacjentów.

• Darowizny i współpraca z 

organizacjami zdrowia

•Działalność szkoleniowa oraz 

spotkania naukowe / zawodowe

• Działalność badawczo-rozwojowa 

(R&D)

• Świadczenie usług (doradztwo, 

wystąpienia)

Zdecydowaliśmy się publikować 

dane indywidualnie, stąd zawsze 

występujemy z wnioskiem o zgodę 

na ujawnienie tej informacji do 

wszystkich przedstawicieli 

zawodów medycznych, z którymi 

podejmujemy współpracę.

GSK w pełni popiera wdrożenie Kodeksu Przejrzystości, uważając, iż jest 

to krok we właściwym kierunku, zgodny z naszymi wartościami czyli: 

koncentracją na pacjencie we wszystkich naszych działaniach i 

aktywnościach, uczciwością, przejrzystością oraz szacunkiem dla innych. 

Jesteśmy przekonani że Kodeks Przejrzystości jest zgodny z 

ogólnoświatowym trendem dążenia do zwiększania transparentności i 

odpowiedzialności, a przede wszystkim odpowiada na oczekiwania 

środowisk związanych z ochroną zdrowia i ogółu społeczeństwa na całym 

świecie.

Mając powyższe na uwadze, realizujemy postanowienia Kodeksu

Przejrzystości EFPIA w Europie/ INFARMA w Polsce.Tym samym, dążymy  

do ujawniania informacji na poziomie indywidualnym, natomiast na 

poziomie zagregowanym tylko dla płatności związanych z badaniami i 

rozwojem  (R&D) lub w innych przypadkach traktowanych jako wyjątki. 

W ciągu ostatniej dekady zrezygnowaliśmy z tradycyjnie 

stosowanego w branży farmaceutycznej modelu 

biznesowego i jako pierwsza firma farmaceutyczna:

- zwiększyliśmy  przejrzystość w obszarze badań 

klinicznych;

- ujawniliśmy dane o wsparciu udzielanym organizacjom 

pacjenckim;

- jako pierwsi zrezygnowaliśmy ze stosowania 

indywidualnych celów sprzedażowych dla 

Przedstawicieli Naukowych.

To współpraca i relacja zarówno 

finansowa, jak i rzeczowowa na 

rzecz przedstawicieli zawodów 

medycznych i organizacji ochrony 

zdrowia.
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