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NOTA METODOLOGICZNA 

 

I. WSTĘP 

 

Będąc członkiem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF), 

który jest sygnatariuszem Kodeksu Etyki Europejskiego Stowarzyszenia Firm Generycznych 

(Medicines for Europe) Mylan Healthcare Sp. z o. o. (dalej zwany Mylan)  zobligował się do 

publikacji Raportu Transferów Korzyści.  

Przejrzystość jest nieodzownym warunkiem budowania zaufania wśród społeczeństwa  

i pacjentów. Dlatego podmioty z grupy Viatris, w tym Mylan Healthcare Sp. z o. o. 

przedstawiają finansowy wymiar współpracy pomiędzy przemysłem farmaceutycznym  

a podmiotami z sektora opieki zdrowotnej.  

 

 

II. PODSTAWY PUBLIKACJI 

 

Każdy Przedsiębiorca, członek PZPPF, będący sygnatariuszem Kodeksu Etyki, ma za zadanie 

opublikować notę opisującą metodologię, jaką zastosował podczas przygotowania, ujawnienia 

i określenia Transferów Korzyści dla każdej ujawnianej kategorii. 

Nota dotyczy terytorium Polski. 

 

 

III. DEFINICJE 

 

Kodeks Medicines for Europe (MFE) 

Kodeks postępowania członków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków 

Generycznych w relacjach ze środowiskiem służby zdrowia.  

 

Członkowie Medicines for Europe (MFE)  

Przedsiębiorstwa członkowskie Medicines for Europe (MFE) (w tym podmioty powiązane 

z przedsiębiorstwami członkowskimi Medicines for Europe (MFE)) oraz krajowe 

stowarzyszenie należące do Medicines for Europe (MFE) (w tym członkowie podmiotów 

powiązanych z krajowymi stowarzyszeniami należącymi do Medicines for Europe (MFE)). 

 

Definicja świadczenia (ang. Transfer of Value)  

Transfer Korzyści obejmuje jakiekolwiek świadczenia pieniężne lub niepieniężne przekazane 

lub wyświadczone odbiorcy bezpośrednio lub pośrednio przez przedsiębiorstwo będące 

członkiem MFE. 
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Przedstawiciele Zawodów Medycznych 

Każda osoba fizyczna, która jest lekarzem, wykonuje zawód medyczny, stomatologa, 

farmaceuty lub pielęgniarki, jak również każda inna osoba, która w ramach swojej działalności 

zawodowej może przepisywać, nabywać, dostarczać, zalecać lub podawać produkty lecznicze 

lub wyroby medyczne.  

 

Organizacje Służby Zdrowia  

Każdy podmiot, który jest stowarzyszeniem lub organizacją, które zajmują się opieką 

zdrowotną, medycyną lub nauką (bez względu na formę prawną lub organizacyjną), takim jak 

szpital, klinika, fundacja, uniwersytet lub inna placówka edukacyjna lub towarzystwo naukowe 

lub za pośrednictwem którego jeden lub większa liczba pracowników służby zdrowia udziela 

świadczeń zdrowotnych.  

 

Organizacje pacjentów 

Organizacje non-profit, które skupiają się na sprawach pacjentów, w których pacjenci lub ich 

opiekunowie stanowią większość członków.  

 

 

IV. RODZAJE PUBLIKOWANYCH DANYCH 

 

1. Transfery Korzyści dla Organizacji Pacjentów 

 

Łączne wsparcie pieniężne i niepieniężne dla Organizacji Pacjentów oraz wynagrodzenie 

za usługi zakontraktowane na rzecz poszczególnych Organizacji Pacjentów, włącznie  

z krótką charakterystyką danego Transferu oraz wysokością przekazanej kwoty. 

 
2. Transfery Korzyści dla Przedstawicieli Zawodów Medycznych 

 

1) Honoraria za usługi i konsultacje: łączne honoraria (z wyłączeniem kosztów wyżywienia, 

podróży i zakwaterowania) wypłacone przez Mylan na podstawie umów  

cywilno-prawnych poszczególnym Przedstawicielom Zawodów Medycznych (HCP)  

w zamian za świadczenie usług takich jak: pełnienie roli eksperta w panelu doradczym 

lub prelegenta na zorganizowanym przez Mylan lub inny podmiot wydarzeniu 

edukacyjnym, analizę danych przygotowanych materiałów edukacyjnych, udział  

w edukacyjnych programach mentorskich.  

 

2) Suma kwot wsparcia udzielanego HCP w celu umożliwienia udziału w wydarzeniach 

naukowych i edukacyjnych oraz wizytach w zakładach produkcyjnych.  

Wsparcie dotyczy w szczególności: 

- pokrycia kosztu opłaty rejestracyjnej na wydarzenie naukowe; 
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- pokrycia kosztu transportu na wydarzenie naukowe i/lub z powrotem; 

- nocleg podczas wydarzenia naukowego; 

- pokrycia kosztu wyżywienia podczas spotkania naukowego. 

 

3. Transfery Korzyści dla Organizacji Służby Zdrowia 

 

1) Łączna wartość honorariów za świadczone usługi i konsultacje wraz z krótką 

charakterystyką świadczonej usługi. 

 

2) Łączna wartość grantów i darowizn wraz z krótką charakterystyką danego grantu lub 

darowizny. 

 

V. DATA PRZEKAZANIA ŚWIADCZENIA 

 

1. W przypadku świadczeń polegających na dostarczaniu usług lub udzielaniu grantów lub 

darowizn za datę świadczenia przyjęto datę dokonania płatności (data wykonania 

przelewu bankowego). Data faktycznego wykonania usługi nie była w tym przypadku 

brana pod uwagę. 

 

2. W przypadku świadczeń polegających na sponsorowaniu udziału w wydarzeniach 

naukowych i edukacyjnych za datę świadczenia przyjęto datę pierwszego dnia 

wydarzenia.  

 

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Mylan zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych. Zgodnie z pkt. 7.3 Kodeksu Etyki Europejskiego 

Stowarzyszenia Firm Generycznych (Medicines for Europe), Mylan zobowiązany jest do 

uzyskania zgody poszczególnych Przedstawicieli Zawodów Medycznych na 

opublikowanie ich danych osobowych oraz dotyczących ich Transferów Korzyści. 

Dane dotyczące HCP i HCO, którzy odmówili udzielenia zgody na publikację, sumują się  

a ich ujawnienie odbywa się w sposób zagregowany bez wskazania imion i nazwisk tych 

osób. 

W przypadku wycofania przez HCP zgody na upublicznienie danych, Mylan zobowiązany 

jest do usunięcia tych danych z Raportu Korzyści niezwłocznie. Jeżeli niezwłoczne 

usunięcie danych nie jest możliwie ze względów technicznych, dane należy usunąć nie 

później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od wycofania zgody.   

Jeżeli wycofanie zgody nastąpiło przed upublicznieniem danych, Mylan zapewni, żeby 

dane dotyczące Transferów Wartości przekazanych danemu HCP w okresie 

raportowania, udostępnione zostały w formie zbiorczej. 



4 
 

Jeżeli wycofanie zgody nastąpi po upublicznieniu Raportu Przejrzystości, Mylan 

wprowadzi odpowiednie poprawki do Raportu. W takiej sytuacji Mylan nie ponosi 

jednak odpowiedzialności za dane pobrane z Raportu upublicznionego przed 

wycofaniem zgody przez HCP. 

Zarówno odmowa udzielenia zgody jak i jej późniejsze wycofanie pozostaje bez wpływu 

na współpracę między HCP a Mylan. 

 

 

VII. ASPEKTY FINANSOWE 

 

Firma Mylan Healthcare Sp. z o. o. stosuje zasady rachunkowości obowiązujące w grupie 

Viatris oraz spełnia wymogi metodologii publikowania danych określone w Kodeksie 

Etyki Europejskiego Stowarzyszenia Firm Generycznych (Medicines for Europe). 

Dane publikowane są w PLN (Polskich Złotych). 

Publikowane dane są wartościami brutto i zawierają w sobie należne podatki i opłaty.  

 
 

VIII. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PUBLIKOWANYCH DANYCH 

 

1.  Okres, którego dotyczy publikacja 

 

Raport zawiera dane dotyczące świadczeń oraz wynagrodzeń przekazanych od  

01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. 

 

2. Język publikacji 

 
Raportowane dane publikowane są w języku polskim. 

 

3. Kontrakty wieloletnie 
 
Mylan Healthcare Sp. z o. o. nie zawiera kontraktów wieloletnich z Przedstawicielami 

Zawodów Medycznych oraz z Organizacjami Służby Zdrowia. 

 

 

IX. PUBLIKACJI W RAPORCIE NIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE DANE:  
 
- honoraria wypłacone w związku z działaniami w zakresie badań i rozwoju lub badaniami 

rynku; 

- wynagrodzenia HCP będących pracownikami etatowymi Mylan zatrudnionymi  

w oparciu o umowę o pracę. 
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X. DAROWIZNY 
 
Jako odpowiedzialna korporacja Viatris może przyczyniać się do dobrobytu społeczności, 
którym służy. Viatris definiuje darowizny jako wsparcie pieniężne lub rzeczowe na rzecz 
uznanych organizacji charytatywnych, społecznych, instytucji non-profit oraz inicjatyw 
społecznych i charytatywnych w celach wsparcia badań naukowych, kształcenia 
medycznego, edukacji pacjentów, dostępu pacjentów do służby zdrowia oraz ogólnego 
rozwoju systemów opieki zdrowotnej. 
 
Viatris nie przekazuje wsparcia na rzecz podmiotów prowadzących działalność dla zysku.   
 
 

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU 
 
Mylan Healthcare Sp. z o. o. publikuje Raport zgodnie z pkt. 7.7 Kodeksu Etyki 

Europejskiego Stowarzyszenia Firm Generycznych (Medicines for Europe). 

Kodeks obliguje do publikacji raportów w odstępach rocznych, gdzie każdy okres 

sprawozdawczy obejmuje pełen rok kalendarzowy. 

 

Pierwszym okresem sprawozdawczym jest rok 2017. 

 

Raport dotyczący świadczeń przekazanych przez Mylan w 2021 roku został oficjalnie 

opublikowany w dniu 29 czerwca 2021 roku.  

 

Zgodnie z wymogami pkt. 7.4 Kodeksu Etyki Europejskiego Stowarzyszenia Firm 

Generycznych (Medicines for Europe) raport publikowany jest na stronie firmowej 

Mylan www.mylan.com.pl.  

http://www.mylan.com.pl/

