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 Compliance w farmacji  

nowe warunki i nowe wyzwania  
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Compliance „wczoraj i dziś” 
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z 
lekarzem lub farmaceuta, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub 

zdrowiu. 
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Aktywność organów nadzoru 

Działalność GIF w ostatnich latach 

• GIF w latach 2012 - 2014 wydał jedynie kilkadziesiąt decyzji 

ostatecznych w sprawie wstrzymania reklamy. Wiele z pozostałych 

decyzji zostało uchylonych po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. W roku 2014 (od stycznia do grudnia) GIF wydał jedynie 9 

decyzji o wstrzymaniu reklam. 
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Konsekwencje współpracy międzynarodowej 
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Compliance 
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Compliance zewnętrzny 
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Współpraca z HCP – zasady ogólne (1) 

Kodeks Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 
 

Sygnatariusze kodeksu obowiązani od dokumentowania i udostępniania informacji o wszelkich 

Świadczeniach (środki finansowe, świadczenia rzeczowe i inne przysporzenia, w tym 

wynagrodzenie) przekazanych Beneficjentom (HCP lub organizacjom ochrony zdrowia) 

bezpośrednio lub pośrednio. 
 

Wyłączenia:   

 świadczenia dotyczące wyłącznie aktywności związanych z lekami OTC, 

 materiały o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, gadżety związane bezpośrednio  

z praktyką medyczną, art. 38 ust. 2 i 3 KDPPF (100 zł), 

 posiłki dla HCP, art. 27 KDPPF (200 zł Polska / 100 Euro zagranica), 

 Próbki, art. 22 KDPPF, 

 upusty, rabaty i inne narzędzia handlowe w ramach sprzedaży produktów leczniczych. 
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Współpraca z HCP – zasady ogólne (2) 

Udostępnianie informacji:  

 udostępnianie indywidualne (zasada ogólna) - udostępnianie informacji w 

sposób umożliwiający zidentyfikowanie Beneficjenta i kwoty przekazanych 

Świadczeń, 

 udostępnianie zbiorcze - jeżeli ze względu na obowiązujące przepisy 

prawne informacji nie można ujawnić w sposób indywidualny (liczba 

Beneficjentów bezwzględnie i jako procent wszystkich Beneficjentów oraz 

łączna kwota), 

 jeśli chodzi o informacje związane z działalnością badawczo-rozwojową: 

badania kliniczne / badania niekliniczne (łączna kwota),   

 

Pierwszy okres raportowania 2015 rok. 
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Współpraca z HCP – zasady ogólne (3) 

Zmiana Ustawy z 6 listopada 2008 o konsultantach w ochronie zdrowia. 

Konsultanci krajowi, wojewódzcy oraz konsultanci wojskowej służby zdrowia oraz kandydaci na te 

stanowiska zobowiązani do złożenia oświadczeń o: 

 powiązaniach personalnych i kapitałowych z podmiotami z branży medycznej farmaceutycznej 

i ubezpieczeniowej szczegółowo określonych w art. 8c ust 1 pkt ustawy, 

 wykonywaniu zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, 

 prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, 

 prowadzeniu badań klinicznych,  

 wykonywaniu działań opiniodawczych i doradczych. 

Konsultanci krajowi, wojewódzcy oraz konsultanci wojskowej służby zdrowia zobowiązani do złożenia 

oświadczeń o korzyściach o wartości wyższej niż 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub 

zagranicznych niezwiązanych z funkcją konsultanta. 

Oświadczenia konsultantów i kandydatów:  

 składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,  

 publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 
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Współpraca z HCP / podmiotami leczniczymi 

– badania kliniczne 

 

Przykłady naruszeń przepisów: 

 podwójne finansowanie świadczeń udzielanych w toku badania 

klinicznego (art. 37k PF), 

 udzielanie niedozwolonych zachęt i gratyfikacji finansowych  

(art. 37e PF), 

 płacenie za niewykonane usługi (np.: niewykonany screening). 
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Współpraca z HCP/ podmiotami leczniczymi  

– programy edukacyjne 

Program edukacyjny 

 poprawny metodologicznie i 

merytorycznie 

 uzasadniony faktycznymi 

potrzebami 

 zgodny z regulaminem 

placówki w której odbywa się 

edukacja 

 tylko i wyłącznie za zgodą 

pacjenta 

 

Badanie nieinterwencyjne 

 lek stosowany zgodnie z 

pozwoleniem 

 decyzja o włączeniu 

uzasadniona jest aktualną 

praktyką i jest oddzielona od 

decyzji o podaniu leku 

 nie stosuje się żadnych 

dodatkowych procedur, a do 

analizy danych wykorzystuje 

się jedynie metody 

epidemiologiczne 
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Dziękujemy za uwagę 

Anna Mirek 

radca prawny 

CMS Cameron McKenna 

Dariusz Greszta Sp. k. 

e: anna.mirek@cms-cmck.com 

t: +48 22 520 5515 
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Bartosz Michalski 

radca prawny 

CMS Cameron McKenna 

Dariusz Greszta Sp. k. 

e: bartosz.michalski@cms-cmck.com 

t: +48 22 520 5553 
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CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides 

no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are 

separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or 

omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and the term “firm” are used to refer to some or all of the member firms or their offices. 

 

CMS locations: 

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, 

Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, 

Moscow, Munich, Muscat, Paris, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb 

and Zurich. 

 

www.cmslegal.com 
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