Wytyczne do interpretacji raportu ujawnienia danych
Poniżej pragniemy przekazać dodatkowe informacje dla lepszego zrozumienia danych prezentowanych w
raporcie ujawnienia
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Dystrybutorzy

Definicja
GSK będzie publikować dla każdego kraju jeden raport zawierający
informacje o wszystkich transferach świadczeń dokonanych na rzecz
przedstawicieli zawodów medycznych / organizacji ochrony zdrowia w
danym kraju przez GSK, GSK Consumer Healthcare oraz przez ViiV
Healthcare.
Na potrzeby Daty Raportowania przyjęto rozróżnienie na 2 rodzaje
świadczeń:
- świadczenia pieniężne są to płatności na rzecz przedstawicieli zawodów
medycznych (HCP) / organizacji ochrony zdrowia (HCO) dokonywane przez
GSK bezpośrednio lub przez pośrednika (np. wynagrodzenie za wykonane
usługi). Za Datę Raportowania uznaje się datę dokonania płatności,
niezależnie od tego, kiedy odbyło się wydarzenie (np. dzień wypłacenia
honorarium za konsultację, a nie dzień faktycznego wykonania pracy).
- świadczenia niepieniężne są to świadczenia nieposiadające formy
pieniężnej otrzymane bezpośrednio od GSK lub przez pośrednika (np. bilety
lotnicze lub opłaty rejestracyjne, jeśli płatność dokonywana jest na rzecz
biura podróży lub organizatora wydarzenia). Za Datę Raportowania uznaje
się datę wydarzenia (np. dokładny termin wydarzenia).
Z uwagi na złożoność systemów podatku VAT w krajach europejskich oraz
różnice w przepisach dotyczących zwrotu podatku VAT w zależności od
miejsca dokonania transakcji oraz kraju zamieszkania/rejestracji HCP lub
HCO, firma GSK podjęła decyzję o publikacji, w miarę możliwości, kwot
uwzględniających podatek VAT. Wszelkie pozostałe podatki uwzględniono w
publikowanych świadczeniach.
GSK rejestruje transfery świadczeń w walucie, w której dokonano transakcji.
Wszystkie świadczenia publikowane w raporcie wyrażane są w walucie
kraju, w którym raport sporządzono.
GSK nie będzie publikować płatności na rzecz HCP, którzy są zatrudnieni
przez GSK w charakterze pracowników. GSK uznaje, że nie na miejscu
byłoby ujawnianie wynagrodzenia, premii, wydatków i świadczeń
wypłacanych pracownikowi.
W dniu 2 marca 2015 r. GSK i Novartis zawarły trzyczęściową transakcję, w
wyniku której firma GSK nabyła od Novartis światowy dział szczepionek (z
wyjątkiem szczepionek przeciwko grypie); utworzyła z Novartis nowe
przedsięwzięcie joint venture w zakresie środków ochrony zdrowia
(Consumer Healthcare); oraz zbyła na rzecz Novartis dział leków
onkologicznych.
Jeżeli chodzi o dział leków onkologicznych przeniesiony do Novartis, GSK
nie ujawnia jakichkolwiek transferów świadczeń, których Data Raportowania
przypada po dniu 2 marca 2015 r.
Jeżeli chodzi o dział Consumer Healthcare wniesiony przez Novartis do
przedsięwzięcia joint venture oraz dział szczepionek nabyty przez GSK,
publikujemy wszelkie transfery świadczeń dokonane na podstawie ustaleń
powziętych po integracji odpowiedniego działu.
Jeżeli dystrybutor zajmuje się promocją leków w imieniu Przedsiębiorstwa
Członkowskiego kraju EFPIA i w związku z tym znajduje się pod kontrolą
operacyjną i przewodnictwem tego Przedsiębiorstwa Członkowskiego,
wówczas jego działania podlegają publikacji przez Przedsiębiorstwo
Członkowskie w tym kraju.
W takich przypadkach GSK przedstawi te dane w postaci oddzielnego
raportu dotyczącego dystrybutora (korzystając ze struktury określonej w
Załączniku nr 2 do Kodeksu EFPIA), w oparciu o własną metodologię i
polityki dystrybutora.

Umowy
wieloletnie

Transfery świadczeń publikowane są w odpowiedniej Dacie Raportowania
(data płatności lub data zdarzenia – zob. powyżej) niezależnie od okresu
trwania umowy.

Transfer świadczenia - Transfery Świadczeń to dowolne korzyści materialne lub inne przekazane
przez GSK na rzecz przedstawiciela zawodu medycznego (HCP) lub organizacji ochrony zdrowia
(HCO). Transfery świadczeń mogą być dokonywane bezpośrednio przez GSK na rzecz
beneficjenta lub pośrednio, przez stronę trzecią i mogą posiadać formę pieniężną (np.
wynagrodzenie za wykonane usługi) bądź niepieniężną (np. pokrycie kosztów przelotu lub opłaty
rejestracyjnej, gdy płatność dokonywana jest na rzecz biura podróży lub organizatora wydarzenia).
W przypadku podmiotu działającego na zlecenie lub we współpracy z Organizacją Ochrony
Zdrowia, całość przekazanych świadczeń zostanie upubliczniona w połączeniu z nazwą
Organizacji Ochrony Zdrowia, nawet jeśli świadczenie finansowe zostało przekazane bezpośrednio
firmie, pełniącej rolę organizatora logistycznego danego wydarzenia.
Udostępnianie informacji według adresu miejsca zatrudnienia/siedziby - GSK będzie
publikować informacje o transferach świadczeń w kraju głównego miejsca zatrudnienia
przedstawiciela zawodu medycznego lub prowadzenia działalności przez organizację ochrony
zdrowia, przy czym raport obejmować będzie dane o świadczeniach przekazanych im przez GSK
w dowolnym kraju świata
Raportowanie - GSK będzie dwa razy w roku przesyłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub tradycyjnej okresowe sprawozdania przedstawicielom zawodów medycznych
(HCP) i organizacjom ochrony zdrowia (HCO), w przypadku których współpraca z GSK wiąże się
z obowiązkiem udostępnienia informacji o transferach świadczeń (i którzy udostępnili w tym celu
adres e-mail). Dane zawarte w sprawozdaniach mogą nie mieć charakteru ostatecznego. Przed
publikacją raportu rocznego dane te będą uzupełnione.
Globalna korporacja a osoby prawne - GSK będzie publikować jeden raport dla każdego kraju
zawierający informacje o wszystkich transferach świadczeń dokonanych na rzecz przedstawicieli
zawodów medycznych / organizacji ochrony zdrowia w danym kraju przez dowolny podmiot GSK
(nie przewiduje się, na przykład, odrębnych raportów dla sektora konsumenckiego i
farmaceutycznego).
Zgoda przedstawiciela zawodu medycznego (HCP) na udostępnianie danych Ogólnodostępny raport zawierać będzie informacje o transferach świadczeń dotyczące wyłącznie
przedstawicieli zawodów medycznych (HCP), którzy udzielili zgody na udostępnianie danych. W
przypadku wycofania zgody, informacje o transferach świadczeń na rzecz danego przedstawiciela
zawodu medycznego będą udostępniane w raporcie w trybie zbiorczym, w sposób
uniemożliwiający identyfikację beneficjenta.
Zgoda Organizacji Ochrony Zdrowia (HCO) na udostępnienie danych - Ogólnodostępny raport
zawierać będzie informacje o transferach świadczeń udzielonych Organizacjom Ochrony Zdrowia,
które oświadczyły, że zgadzają się na udostępnianie danych. W przypadku Organizacji Ochrony
Zdrowia wycofanie oświadczenia co do transakcji już zaistniałych nie jest możliwe. W przypadku
podmiotu działającego na zlecenie lub we współpracy z Organizacją Ochrony Zdrowia, całość
przekazanych świadczeń zostanie upubliczniona w połączeniu z nazwą Organizacji Ochrony
Zdrowia, nawet jeśli świadczenie finansowe zostało przekazane bezpośrednio firmie, pełniącej rolę
organizatora logistycznego danego wydarzenia.
Publikacja Raportu - Pod koniec czerwca każdego roku publikowane są ogólnodostępne raporty
dotyczące transferów świadczeń dokonanych w poprzednim roku kalendarzowym – na przykład
informacje o transferach świadczeń z 2020 r. zostaną upublicznione pod koniec czerwca 2021 r.
Informacje o konkretnych transferach świadczeń będą udostępniane w oparciu o datę
raportowania.
Zakres produktowy - Wymóg przejrzystości dotyczy wszystkich objętych obowiązkiem
ujawnienia transferów świadczeń dokonanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i
organizacji ochrony zdrowia, mających związek z lekami GSK dostępnymi wyłącznie na receptę
oraz w odniesieniu do produktów medycznych OTC GSK w ramach danej marki, mających

prawny status jako „przepisywanych na receptę”. Wszystkie niemedyczne produkty w ramach
danej marki (np. kosmetyki, żywność, urządzenia lub inne) nie są objęte raportowaniem.
Szczegółowe informacje na temat Kodeksu Przejrzystości Infarmy można znaleźć pod adresem
www.kodeksprzejrzystosci.pl.

