
 
 

 

 

 

Nota metodologiczna raportu na temat współpracy z Organizacjami Pacjentów 

 

Lundbeck Poland Sp. z o.o. jako Sygnatariusz Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA 

zobowiązał się, aby charakter i zakres naszej współpracy z Organizacjami Pacjentów 

był zrozumiały i przejrzysty dla opinii publicznej. 

Niniejsza nota metodologiczna określa zasady i definicje przyjęte przez Lundbeck 

Poland do sporządzenia i publikacji informacji na temat świadczeń przekazanych 

Organizacjom Pacjentów. 

Współpraca między przemysłem a Organizacjami Pacjentów przynosi przede 

wszystkim korzyści Pacjentom. Udostępnienie informacji o wsparciu i umowach z 

Organizacjami Pacjentów ma pomóc w uniknięciu choćby pozorów wywierania 

wpływu na Organizacje Pacjentów lub ewentualnego konfliktu interesów, a tym 

samym zapewnić uczciwą i merytoryczną współpracę w interesie pacjentów.  

Powinno to również przyczynić się do lepszego zrozumienia przez opinię publiczną 

wysokiej wartości współpracy między firmami farmaceutycznymi a Organizacjami 

Pacjentów. 

OP (Organizacja Pacjentów) 

Osoba prawna/podmiot nienastawiony na zysk (w tym organizacja patronacka, do 

której należy), zrzeszający głównie z pacjentów i/lub ich opiekunów, reprezentująca 

i/lub wspierająca potrzeby pacjentów i/lub ich opiekunów, z adresem prowadzenia 

działalności, siedzibą lub głównym miejscem prowadzenia działalności na Terytorium 

Europy 

W ramach realizacji obowiązków wynikających z zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk 

INFARMA w zakresie udostępniana informacji o wsparciu i umowach z 

Organizacjami Pacjentów Lundbeck Poland dokumentuje i publikuje wszelkie 

świadczenia finansowe i niepieniężne, jakie bezpośrednio lub pośrednio świadczy na 

rzecz Organizacji Pacjentów.  

Okres sprawozdawczy obejmuje pełny rok kalendarzowy, przy czym raport 

publikowany jest nie później niż 30 czerwca następnego roku. 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie przyjętej metodologii w zakresie 

gromadzenia i udostępniania informacji w raporcie.  

Metodologia ujawniania informacji stosowana przez Lundbeck Poland 

Sposób ustalenia wartości Świadczenia 

a. Świadczenia objęte udostępnieniem zostały wskazane w kwocie brutto. 

b. Wartość wszystkich Świadczeń ujawniana jest w polskich złotych. 
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Sposób publikacji informacji o Świadczeniach 

Informacje o Świadczeniach dla Organizacji Pacjentów przedstawiają łączną kwotę 

Świadczeń przekazanych im w okresie objętym raportowaniem i publikowane są w 

sposób indywidualny. 

Data przekazania Świadczenia 

Za datę przekazania Świadczenia uznaje się datę dokonania płatności przez Spółkę 

zgodnie z zawartą umową. Jeżeli data wykonania usługi miała miejsce między 1 

stycznia a 31 grudnia 2021 r. opublikowanie przekazanych świadczeń nastąpi w 

raporcie za rok 2021. 

 


