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CELEM PROJEKTU CERTYFIKACJI WYDARZEŃ JEST 

ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW ETYCZNYCH 

WYDARZEŃ, W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ FIRMY 

CZŁONKOWSKIE INFARMY

WPROWADZENIE
Niniejszy dokument stanowi przewodnik po systemie certyfikacji 
wydarzeń naukowych i jest przeznaczony dla podmiotów,
które współpracują z firmami członkowskimi INFARMY w zakresie 
organizowania wydarzeń naukowych skierowanych do przedstawicieli 
zawodów medycznych. W dokumencie zaprezentowane zostały  
idea, proces oraz kryteria systemu. W ostatniej części znajduje  
się zestaw pytań i odpowiedzi, które mogą pojawić się w związku  
z wdrażaniem systemu.
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D E F I N I C J A  W Y D A R Z E N I A

Certyfikacji podlegają wyłącznie następujące  

wydarzenia naukowe, m.in. sympozja, kongresy,  

konferencje, zjazdy

1. organizowane przez podmioty trzecie 

(certyfikacji nie podlegają wydarzenia, których 

organizatorem lub współorganizatorem jest 

firma będąca członkiem INFARMY)

2. skierowane do przedstawicieli  

zawodów medycznych

3. zawierające co najmniej 3 godziny wykładów  

merytorycznych w przypadku wydarzeń  

przewidzianych na pół dnia

4. odbywające się na terenie Polski

IDEA

Jednym z najbardziej istotnych elementów współpracy firm farmaceutycznych
z przedstawicielami zawodów medycznych jest wymiana wiedzy i doświadczeń
na temat chorób, sposobów ich leczenia oraz konkretnych leków. Dzięki wsparciu
firm farmaceutycznych lekarze, pielęgniarki i farmaceuci mają możliwość  
uczestniczenia w wydarzeniach naukowych (warsztatach, konferencjach
czy kongresach) podnoszących poziom ich wiedzy i umiejętności.

Dążąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych wydarzeń, w których
biorą udział firmy członkowskie, oraz do pełnej transparentności współpracy branży 
farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym, INFARMA wprowadziła internetowy  
system certyfikacji wydarzeń.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wydarzenia naukowe, w które zamierzają
angażować się firmy członkowskie INFARMY, powinny przejść proces certyfikacji  
wydarzeń online.

Wydarzenia poddawane są ocenie w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie  
Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych  
Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

Ocena INFARMY pomaga firmom członkowskim w podjęciu decyzji  
w zakresie możliwości zapewnienia wsparcia finansowego danego  
wydarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami.
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GŁÓWNY PRZEKA Z

Stała współpraca pomiędzy innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi  
i środowiskiem medycznym jest naturalnym, koniecznym i wartościowym 
elementem systemu ochrony zdrowia.

Prowadzona w sposób przejrzysty, zgodnie z prawem i najwyższymi 
standardami etycznymi opartymi na kodeksach, współpraca  
innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym 
polega przede wszystkim na wymianie wiedzy i doświadczeń.

Celem Projektu Certyfikacji Wydarzeń jest zapewnienie najwyższych 
standardów etycznych wydarzeń, w których biorą udział firmy 
członkowskie INFARMY.

W ramach Projektu Certyfikacji Wydarzeń firmy członkowskie INFARMY 
opracowały proces weryfikacji i oceny kluczowych aspektów wydarzeń 
naukowych organizowanych przez podmioty trzecie. Kryteria mające 
zastosowanie w procesie zostały opracowane na podstawie Ustawy  
Prawo Farmaceutyczne oraz samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych 
Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

Ocena po przeprowadzeniu procesu weryfikacji stanowi potwierdzenie 
tego, czy dane wydarzenie spełnia standardy etyczne INFARMY, czy też nie.
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KRYTERIA
I  KATEGORIE OCENY

Kryteria mające zastosowanie w procesie oceny zostały  
opracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne  
oraz samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk  

Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

KATEGORIE OCENY

01   PROGRAM WYDARZENIA 
dostępny z wyprzedzeniem, merytoryczny 

02   PRZEJAWY GOŚCINNOŚCI 
nienadmierne, niekolidujące z powagą wydarzenia 

03   OSOBY TOWARZYSZĄCE 
sponsorzy nie pokrywają kosztów pobytu osób towarzyszących uczestników 
wydarzenia

04   DOSTĘP OSÓB UPRAWNIONYCH DO TREŚCI PROMOCYJNYCH 
reklama produktów leczniczych na receptę może być kierowana tylko 
do osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót 
produktami leczniczymi

05   PRZEJRZYSTOŚĆ PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH 
zgodna z Kodeksem Przejrzystości
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KATEGORIE OCENY Z PODZIAŁEM NA KRYTERIA

01   PROGRAM WYDARZENIA

DOSTĘPNY Z WYPRZEDZENIEM 
Ramowy program wydarzenia jest powszechnie dostępny,  
co najmniej na 60 dni przed wydarzeniem, tak by dać możliwość 
uzyskania odpowiednich autoryzacji do udziału zarówno uczestnikom, 
jak i firmom planującym wsparcie wydarzenia.

MERYTORYCZNY 
Program konferencji ma wartość edukacyjną dla uczestników 
oraz zapewnia co najmniej 6 godzin zajęć merytorycznych  
w przypadku wydarzeń całodniowych (3 godziny dla wydarzeń 
półdniowych).

02   DOSTĘP DO TREŚCI POMOCYJNYCH 
(PRZEKAZ TYLKO DLA OSÓB UPRAWNIONYCH)

Reklama i promocja podczas wydarzenia powinna odbywać się 
zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi. Organizator zapewnia, 
aby dostęp do wszelkich aktywności o charakterze promocyjnym 
odbywających się w trakcie wydarzenia był zastrzeżony dla osób 
uprawnionych do przepisywania recept.

03   OSOBY TOWARZYSZĄCE

Sponsorzy nie pokrywają kosztów pobytu osób towarzyszących 
uczestników wydarzenia.

04   PRZEJAWY GOŚCINNOŚCI

GOŚCINNOŚĆ 
Koszt poszczególnych posiłków (zarówno jedzenia, jak 
i napojów) nie przekracza kwoty 200 PLN brutto na osobę.

ELEMENTY POZAMERYTORYCZNE 
np. wydarzenia kulturalne czy sportowe

• Mają charakter drugorzędny w stosunku do wydarzenia. 
• Są wyodrębnione z programu merytorycznego. 
•  Nie są finansowane ze środków pochodzących od członków 

INFARMY. Informacja o źródle finansowania wydarzenia 
kulturalnego jest powszechnie dostępna dla uczestników 
wydarzenia oraz opinii publicznej. Oświadczenie następującej 
treści jest wymagane w programie i w każdym miejscu, gdzie 
pojawia się informacja o elementach pozamerytorycznych,  
np. na plakatach, zaproszeniu: „Niefinansowane ze środków firm 
innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.

05   PRZEJRZYSTOŚĆ PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

Organizator wydarzenia certyfikowanego przez INFARMĘ podlega 
Kodeksowi Przejrzystości w zakresie publikacji danych o transferze 
środków na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia bezpośrednio i za 
pośrednictwem podmiotu występującego w jej imieniu.
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PODSTAWA PRAWNA

01   USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 PRAWO FARMACEUTYCZNE

Art. 58

1.  Zabrania się kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept 
oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi reklamy produktu 
leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu 
korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek 
oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów 
leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza 
główny cel tego spotkania.

2.  Zabrania się przyjmowania korzyści, o których mowa w ust. 1.

3.  Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą dawania lub przyjmowania przedmiotów 
o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych 
z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem 
reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy.

02   KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

Rozdział IV 
Zasady Organizacji Sympozjów, kongresów oraz innych wydarzeń

Art. 25 
Obiektywność kryteriów wyboru uczestników Wydarzeń oraz zakaz 
stosowania zachęt

1.  Kryteria wyboru osób, które zostaną zaproszone na kongres czy 
sympozjum, powinny być obiektywnie oparte na przesłankach 
merytorycznych.

2.  Przedstawiciel nie może stosować żadnych form zachęty w stosunku do 
osób, o których mowa w ust. 1, w celu zachęcenia ich do wzięcia udziału 
w Wydarzeniu.

ILUSTRACJA 01. 
Schemat kryteriów i kategorii oceny wydarzeń naukowych  
z udziałem innowacyjnych firm farmaceutycznych

01
PROGRAM 

WYDARZENIA

02
DOSTĘP DO TREŚCI
PROMOCYJNYCH

03
OSOBY 

TOWARZYSZĄCE

04
PRZEJAWY 

GOŚCINNOŚCI

05
PRZEJRZYSTOŚĆ 
PRZEPŁYWÓW 

FINANSOWYCH

MERYTORYCZNY

TYLKO DLA 
UPRAWNIONYCH

NIESPONSOROWANE

NIENADMIERNA 
GOŚCINNOŚĆ

NIESPONSOROWANE 
ELEMENTY 
POZAMERYTORYCZNE

ZGODNA  
Z KODEKSEM 
PRZEJRZYSTOŚCI

DOSTĘPNY 
Z WYPRZEDZENIEM
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a) kwotę 200 zł w przypadku posiłków oferowanych w Polsce albo

b)  kwotę ustaloną przez właściwą lokalną organizację w przypadku 
posiłków oferowanych poza granicami Polski albo

c) równowartość kwoty 100 EUR, w przypadku gdy brak jest lokalnie 
ustalonych kwot maksymalnych.

Wyżej wskazane kwoty zawierają należny podatek od towarów i usług  
w rozumieniu przepisów prawa polskiego albo podatek od wartości dodanej 
lub inny podobny podatek pobierany na podstawie przepisów prawa 
obowiązujących w innych państwach.

03   KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI

Art. 5 
Zobowiązanie ogólne

1.  Sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości zobowiązany jest udokumentować 
oraz udostępnić informacje o wszelkich Świadczeniach dla Beneficjenta 
ze strony Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości, które zostały przez niego 
przekazane, bezpośrednio lub pośrednio, Beneficjentowi lub na rzecz 
Beneficjenta, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi  
w niniejszym rozdziale.

Art. 26 
Miejsce organizacji Wydarzeń

1.  Wydarzenia organizowane czy sponsorowane w imieniu Sygnatariusza 
Kodeksu muszą odbywać się w miejscu, które jest odpowiednie dla 
głównego celu takiego Wydarzenia.

2.  Należy unikać miejsc, które uznawane są za ekstrawaganckie lub słynne  
ze względu na oferowane rozrywki. 
Nie należy organizować lub sponsorować, bezpośrednio ani pośrednio, 
Wydarzeń poza granicami kraju, chyba że jest to uzasadnione istotnymi 
względami merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności gdy 
większość zaproszonych osób pochodzi spoza kraju, w którym Wydarzenie 
jest organizowane.

Art. 27 
Przejawy gościnności

1.  Przejawy gościnności oferowane uczestnikom Wydarzeń nie powinny być 
nadmierne i muszą pozostawać w ścisłym związku z podstawowym celem 
Wydarzenia, tj. powinny ograniczać się do pokrycia kosztów: podróży, 
zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat rejestracyjnych związanych  
z udziałem w Wydarzeniu. Analizując zasadność poziomu oferowanej 
gościnności, należy przyjąć warunki, które przeciętny uczestnik 
Wydarzenia byłby skłonny zapewnić sobie we własnym zakresie.

2.  Koszty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć wyłącznie uczestników 
Wydarzenia, a nie osób im towarzyszących, w tym członków ich rodzin, 
chyba że osoby towarzyszące są również osobami uprawnionymi do 
wystawiania recept i zostały zaproszone do udziału w Wydarzeniu 
niezależnie, w oparciu o obiektywne, merytoryczne kryteria.

3.  Przejawy gościnności nie mogą obejmować sponsorowania lub 
organizacji części rozrywkowej Wydarzenia (np. imprez sportowych czy 
rekreacyjnych). Sygnatariusz Kodeksu nie może zapewniać ani oferować 
przedstawicielom zawodów medycznych żadnych posiłków (zarówno 
jedzenia, jak i napojów), których wartość w przeliczeniu na osobę i na 
jeden posiłek przekracza: 
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PROCES
SCHEMAT PROCESU  
CERT YFIKACJ I  WYDARZEŃ

04
KROK

03
KROK

02
KROK

01
KROK
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REJESTRACJA 
W SYSTEMIE

czynności
jednorazowe

czynności
powtarzalne

SZKOLENIE
ONLINE

WYPEŁNIENIE
FORMULARZA

WERYFIKACJA FORMULARZA

OPINIA 
POZYTYWNA OPINIA NEGATYWNA

01 02 03

04

ILUSTRACJA 02. 
Schemat procesu certyfikacji wydarzeń  
z udziałem innowacyjnych firm farmaceutycznych

Organizator zakłada 
konto na stronie 

internetowej 
certyfikacji wydarzeń.

Przy pierwszym 
logowaniu do 

Systemu organizator 
przechodzi szkolenie 
online zakończone 

krótkim testem.

Co najmniej 2 m-ce 
przed wydarzeniem 

Organizator wypełnia 
elektroniczny 

formularz dotyczący 
konkretnego 
wydarzenia 
naukowego.

Organizator otrzymuje 
e-mail z uzyskanym 

certyfikatem.

Informacje o wyniku 
są upublicznione na 
stronie internetowej 

certyfikacji wydarzeń.

Organizator otrzymuje e-mail z powiadomieniem o wyniku.  
W wystawionej opinii zaznaczone będą dyskusyjne obszary  

oraz zawarte rekomendacje do odbycia ponownej certyfikacji  
i korekty zgodnie ze standardami INFARMY. Informacje o wyniku  
są upublicznione na stronie internetowej certyfikacji wydarzeń. 

Organizator może skorygować formularz online – powtórzyć kroki  
3-4 aż do uzyskania pozytywnego wyniku certyfikacji.

Formularz jest weryfikowany przez INFARMĘ przy wsparciu Komitetu 
Certyfikującego, składającego się z przedstawicieli firm członkowskich.

Opinia jest wydawana w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania formularza. 
W wyjątkowych sytuacjach proces certyfikacji może zająć 10 dni.

Na tym etapie wypełniony formularz jest dostępny w Systemie 
dla Organizatora bez możliwości edycji.
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ZGŁOSZENIE WYDARZENIA

01   SZKOLENIE ONLINE

02   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

03   OSTATNI ETAP FORMULARZA

04    POTWIERDZENIE E-MAILOWE

05   POWIADOMIENIE O OCENIE

06   NEGATYWNA OCENA INFARMY

07   POZYTYWNA OCENA INFARMY
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INSTRUKCJA –  ZGŁOSZENIE 
WYDARZENIA ONLINE

01   SZKOLENIE ONLINE

Po zarejestrowaniu się w Systemie Certyfikacji Wydarzeń online  
(https://certyfikacja.infarma.pl), Organizator przechodzi szkolenie w formie  
krótkiego filmu instruktażowego. Następnie na podstawie przyswojonych  

informacji rozwiązuje krótki, interaktywny test online.

02   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po rozwiązaniu quizu Organizator, może rozpocząć proces certyfikacji  
organizowanego przez siebie wydarzenia wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy podzielony jest na 7 etapów: 
 a) Metryka wydarzenia 
 b) Ocena programu wydarzenia 

03   OSTATNI ETAP FORMULARZA

Po wypełnieniu formularza Organizator ma dwie opcje wyboru: 
 -  może zapisać dokument, aby móc go ponownie edytować, dopóki  

nie uzna, że formularz jest całkowicie wypełniony i gotowy do przesłania 
INFARMIE;

 - może od razu przesłać formularz do oceny INFARMY.

 c) Ocena przejawów gościnności 
 d) Udział osób towarzyszących 
 e) Dostęp osób uprawnionych do treści promocyjnych 
 f) Przejrzystość przepływów finansowych, status wnioskodawcy 
 g) Oświadczenia

W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego system generuje 

dodatkowe wskazówki, które wyświetlają się pod ikoną .

ILUSTRACJA 03. 
Zrzut ekranu z www przedstawiający stronę z filmem instruktażowym.

ILUSTRACJA 04. 
Zrzut ekranu z www przedstawiający przykład podpowiedzi z systemu.



Uwaga! W ciągu 2h od przesłania formularza do oceny, system pozwala 
Organizatorowi na wprowadzanie poprawek. Po dokonaniu ostatnich zmian, 
Organizator powinien ponownie wysłać formularz (ponowne wysłanie 
uruchamia proces odliczania 2h od początku). Po upływie 2h, formularz nie 
będzie już dostępny do edycji przez Organizatora. 

ILUSTRACJA 05. 
Zrzut ekranu z www przedstawiający funkcję wysyłania formularza do oceny.
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04   POTWIERDZENIE E-MAILOWE OD INFARMY

Po wysłaniu formularza Organizator otrzymuje automatyczne powiadomienie 
e-mailem potwierdzające otrzymanie zgłoszenia przez INFARMĘ.

ILUSTRACJA 06. 
Treść powiadomienia e-mail wysyłanego przez system do Organizatora.

WAŻNE:
INDYWIDUALNY PROFIL 

ORGANIZATORA

!

Na swoim profilu, Organizator może śledzić 
wszystkie zgłoszone przez siebie wydarzenia, 

sortować je wg wybranych kryteriów, m.in. statusu 
certyfikacji i etapów oceny.
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Na tym etapie formularz nie będzie się wyświetlał w zakładce: „Wymagana 
edycja przez organizatora”, natomiast stanie się widoczny w zakładce: 
„Oczekuje na ocenę”. Prosimy zwrócić uwagę, iż formularz oczekujący  
na ocenę INFARMY lub na korektę Organizatora, jest oznaczony czerwoną 
zakładką w rogu okienka.

05   POWIADOMIENIE O OCENIE INFARMY

Po dokonaniu przez INFARMĘ oceny zgłoszonego wydarzenia pod kątem 
spełnienia wymaganych standardów, Organizator otrzymuje powiadomienie 
e-mailem o wyniku certyfikacji. Informacje o wyniku są również 
upublicznione na stronie internetowej certyfikacji wydarzeń.

ILUSTRACJA 07. 
Zrzut ekranu z www przedstawiający zawartość zakładki „Oczekuje na ocenę”.

ILUSTRACJA 08. 
Treść powiadomień e-mailowych o wymaganej korekcie zgłoszenia.

ILUSTRACJA 09. 
Treść powiadomień e-mailowych o nieprzyznaniu certyfikatu z powodu błędów w zgłoszeniu.
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06   NEGATYWNA OCENA INFARMY

W przypadku negatywnej oceny, organizator może dostosować wydarzenie 
do wymogów INFARMY i zaktualizować formularz online. Formularz 
zgłoszeniowy jest wówczas ponownie dostępny do edycji przez Organizatora 
w zakładce „Wymagana edycja przez organizatora”. Uwagi INFARMY 
dotyczące konkretnych punktów formularza są widoczne w formularzu  
w formie komentarzy zapisanych czerwoną czcionką.

07   POZYTYWNA OCENA INFARMY

W przypadku, gdy ocena INFARMY jest pozytywna, Organizator otrzymuje 
powiadomienie e-mailem wraz z informacją, iż przyznany certyfikat w wersji 
elektronicznej jest do pobrania w zakładce „Moje wydarzenia”.

Po zalogowaniu, na swoim profilu, w zakładce „Moje wydarzenia”, klikając  
w ikonę: , Organizator może pobrać certyfikat w wersji elektronicznej.

Klikając na ikonę , może pobrać logo certyfikatu, którym Organizator 
może posługiwać się w przestrzeni publicznej np. zamieścić  
je na stronie internetowej wydarzenia.

Po dostosowaniu wydarzenia do wymogów INFARMY, Organizator powinien 
ponownie wysłać zaktualizowaną wersję formularza do oceny INFARMY  
( jak poprzednio ma możliwość wprowadzania zmian w ciągu 2h od wysłania 
formularza i – jak poprzednio – otrzymuje powiadomienie e-mailem 
potwierdzające otrzymanie nowej wersji przez INFARMĘ). Organizator ma 
możliwość poprawy formularza tą drogą wielokrotnie, aż do skutecznego 
otrzymania pozytywnej oceny INFARMY.

ILUSTRACJA 10. 
Zrzut ekranu z www przedstawiający zawartość zakładki „Oczekuje na ocenę”.

ILUSTRACJA 11. 
Treść powiadomienia e-mail wysyłanego przez system do Organizatora.
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ILUSTRACJA 12. 
Okno zgłoszonego formularza po przyznaniu certyfikatu oznaczone zieloną zakładką w rogu. U dołu, 
ikony pozwalające na podgląd skumulowanych informacji i pobranie certyfikatu.

W przypadku zmiany warunków organizacji wydarzenia, Organizator 
powiadomi INFARMĘ, co skutkować będzie ponowną certyfikacją.

WAŻNE:
BAZA DANYCH WYDARZEŃ

!

Informacje o statusie oceny wydarzeń oraz o wynikach 
certyfikacji są dostępne na stronie internetowej  

https://certyfikacja.infarma.pl

Po kliknięciu w ikonę: , wyświetlają się szczegóły oceny.

ILUSTRACJA 13. 
Przykład wydarzenia ocenionego pozytywnie.



PYTANIA 
I  ODPOWIEDZI
PROJEKT CERT YFIKACJ I  WYDARZEŃ

CERTYFIKACJA WYDARZEŃ 33

Q&A



CERTYFIKACJA WYDARZEŃ 3534 CERTYFIKACJA WYDARZEŃ

Q&A –  PROJEKT 
CERTYF IKACJI  WYDARZEŃ

GENEZA, CEL, ZAKRES

01 CO TO JEST SYSTEM CERTYFIKACJI WYDARZEŃ?

System Certyfikacji Wydarzeń polega na dokonywaniu przez INFARMĘ 
weryfikacji planowanych wydarzeń naukowych – zjazdów, konferencji  
i kongresów, w których uczestniczą przedstawiciele zawodów medycznych 
i które organizowane są przez podmioty trzecie. Weryfikacja dokonywana 
jest w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo 
Farmaceutyczne oraz samoregulacji INFARMY, czyli Kodeksu Dobrych Praktyk 
Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości. Obejmują one m.in. 
program merytoryczny, przejawy gościnności oraz zapewnienie przejrzystości 
przepływów finansowych. Ocena INFARMY pomaga firmom członkowskim 
w podjęciu decyzji w zakresie możliwości zapewnienia wsparcia finansowego 
danego wydarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami.

02 KTO WPROWADZIŁ SYSTEM?

System został wprowadzony przez INFARMĘ w oparciu o decyzję firm w niej 
zrzeszonych.

03 DLACZEGO WPROWADZONO SYSTEM?

INFARMA wprowadziła System Certyfikacji Wydarzeń, aby zapewnić 
transparentność i najwyższy standard etyczny wydarzeń, w których biorą udział 
firmy farmaceutyczne zrzeszone w INFARMIE. Zainteresowanie opinii publicznej 
charakterem relacji firm farmaceutycznych zprzedstawicielami zawodów 
medycznych i organizacjami ochrony zdrowia stale rośnie. Pacjenci chcą mieć 
pewność, że współpraca ta jest realizowana w sposób przejrzysty iże lekarze 

będą zalecać stosowanie terapii wyłącznie na podstawie aktualnego stanu 
wiedzy iwłasnego doświadczenia klinicznego.

Rok 2017 był okresem próbnym, pilotażowym, w tym czasie objęto 
certyfikacją konkretne wydarzenia zgłoszone przez członków INFARMY. 
Celem tego etapu było usprawnienie funkcjonowania systemu i wdrożenie 
aplikacji w pełnym zakresie w roku 2018.

04  JAKI JEST CEL SYSTEMU CERTYFIKACJI WYDARZEŃ?

Celem twórców Systemu jest zagwarantowanie, że warunki organizacji 
wydarzeń naukowych odpowiadają charakterowi takich spotkań, a przez to 
nie budzą kontrowersji opinii publicznej. Ocena INFARMY pomaga firmom 
członkowskim w podjęciu decyzji w zakresie możliwości zapewnienia 
wsparcia finansowego danego wydarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami.

05  CZY SYSTEM POWSTAŁ W REAKCJI NA SZUM MEDIALNY WOKÓŁ  
BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?

Wprowadzenie Systemu jest jednym z elementów szerszego planu 
związanego z podnoszeniem poziomu etyki i przejrzystości współpracy 
branży farmaceutycznej z przedstawicielami zawodów medycznych. 
Nie ma związku z żadnymi konkretnymi wydarzeniami. Jest wynikiem 
konsekwentnego dążenia branży do budowania zaufania społecznego  
do aktywności prowadzonych przez firmy na rzecz przedstawicieli zawodów 
medycznych, głównie lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, i koncentracji 
na wydarzeniach, które wspierają rozwój naukowy i szerzenie najnowszych 
osiągnięć w dziedzinie medycyny.

06 NA CZYM POLEGA SYSTEM CERTYFIKACJI WYDARZEŃ?

Na bazie Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego oraz 
Kodeksu Przejrzystości, w wyniku współpracy wielu działów firm zrzeszonych 
w INFARMIE wypracowany został zestaw kryteriów, które są podstawą do 
oceny wydarzeń naukowych organizowanych przez podmioty trzecie.
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Proces certyfikacji wydarzeń obejmuje trzy etapy. Pierwszym etapem jest 
wypełnienie przez organizatora formularza zamieszczonego na stronie 
internetowej systemu, który po zapisaniu automatycznie trafia do INFARMY. 
Następnie formularz podlega weryfikacji systemowej oraz jest analizowany 
przez zespół w INFARMIE. Trzecim etapem jest wystawienie opinii przez 
INFARMĘ.

Uzyskanie certyfikatu przez wydarzenie oznacza, że spełnia ono wymagania 
wynikające z kodeksów INFARMY i nie generuje ryzyka wizerunkowego dla 
organizatorów, uczestników oraz sponsorów.

07  CZY SYSTEM CERTYFIKACJI WYDARZEŃ JEST KORZYSTNY  
DLA ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO?

Wszelkie działania, których celem jest podnoszenie etyki i przejrzystości 
relacji środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną, są korzystne dla 
obu stron. Dzięki takim działaniom jak wprowadzenie systemu certyfikacji 
minimalizowane jest ryzyko organizacji wydarzeń, które mogą dawać 
podstawę do negatywnych komentarzy wobec obu stron. Pacjenci chcą mieć 
pewność, że współpraca ta jest realizowana w sposób przejrzysty iże lekarze 
będą zalecać stosowanie terapii wyłącznie na podstawie aktualnego stanu 
wiedzy iwłasnego doświadczenia klinicznego.

08  JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO WYNIKAJĄCE  
Z WPROWADZENIA SYSTEMU CERTYFIKACJI WYDARZEŃ?

Zainteresowanie opinii publicznej charakterem relacji firm farmaceutycznych 
zprzedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia 
dotyczy wszystkich jej stron. Negatywne komentarze wpływają nie tylko 
na niekorzystną percepcję branży farmaceutycznej, ale również obniżają 
zaufanie do lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Wspólne dążenie do 
ciągłego podnoszenia etyki i przejrzystości współpracy – między innymi 
poprzez takie projekty jak wprowadzenie systemu certyfikacji wydarzeń, 
sprzyja umacnianiu wiedzy społeczeństwa na temat naukowego charakteru 
relacji pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a środowiskiem medycznym 

oraz maksymalizuje korzyści, jakie wynikają z tej współpracy dla rozwoju 
medycyny i farmacji, a tym samym poprawy opieki nad pacjentem. 
Przyczynia się to do wzmacniania prestiżu zawodów medycznych.

WSPÓŁPRACA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ  
Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

09  JAKIE OBSZARY SĄ FINANSOWANE PRZEZ BRANŻĘ  
W RAMACH WYDARZEŃ?

Firmy farmaceutyczne wspierają organizatorów, przekazując środki 
finansowe pozwalające na wynajęcie obiektów wystawienniczych, 
organizację sesji naukowych oraz zapewnienie uczestnikom posiłków 
podczas trwania wydarzenia. Osobną część środków finansowych 
stanowi opłata za możliwość zorganizowania sesji satelitarnych czy 
warsztatów, co umożliwia firmom zaprezentowanie swoich produktów lub 
wyników najnowszych badań. Firmy opłacają też wynajem powierzchni 
wystawienniczej w celu postawienia na niej stoiska promocyjnego lub 
punktu informacji medycznej. Poza kwotami przekazywanymi organizatorom 
firmy przeznaczają też środki finansowe na wsparcie udziału w wydarzeniach 
poszczególnych przedstawicieli zawodów medycznych: opłacenie rejestracji, 
kosztów podróży oraz zakwaterowania.

10  JAKIE SĄ ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORÓW WYDARZEŃ 
 ZWIĄZANE Z ICH FINANSOWANIEM PRZEZ PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY?

W ramach świadczenia zwrotnego organizatorzy wydarzeń nadają firmom 
odpowiednie kategorie sponsora (np. sponsor złoty, srebrny i brązowy)  
i upubliczniają tę informację w środowisku medycznym związanych  
z dziedziną, której dotyczy Wydarzenie. Logo lub reklama sponsora 
jest umieszczana na stronie internetowej wydarzenia, w zaproszeniach, 
materiałach zjazdowych, publikacjach z nim związanym oraz na teczkach  
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lub torbach zjazdowych. Celem jest dotarcie z przekazem marketingowym  
i edukacyjnym do uczestników.

W zależności od typu umowy może występować zobowiązanie  
do udostępnienia powierzchni wystawienniczej w obiekcie, w którym 
odbywa się wydarzenie, oraz możliwość zorganizowania sesji firmowej.

11  JAKIE SĄ ZOBOWIĄZANIA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW  
MEDYCZNYCH, KTÓRYCH UDZIAŁ W WYDARZENIACH FINANSUJE  
BRANŻA FARMACEUTYCZNA?

Jednym z podstawowych obszarów współpracy firm farmaceutycznych  
i przedstawicieli zawodów medycznych jest wymiana wiedzy i doświadczeń 
na temat chorób, sposobów ich leczenia oraz konkretnych leków. Dzięki 
wsparciu firm farmaceutycznych lekarze, pielęgniarki i farmaceuci mają 
możliwość uczestniczenia w warsztatach, konferencjach czy kongresach 
podnoszących poziom ich wiedzy i umiejętności.

Sponsorowanie organizacji wydarzeń czy indywidualnego uczestnictwa  
w nim nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań uczestników wobec firm. 
Osoby, którym firmy farmaceutyczne sponsorują udział w wydarzeniach 
naukowych, są zobowiązane do opłacenia podatku dochodowego od 
świadczeń, które stanowią ich przychód.

SYSTEM CERTYFIKACJI WYDARZEŃ: KRYTERIA I PROCES

12 CO ZAWIERA SYSTEM?

Aby zapewnić najwyższy standard etyczny wydarzeń, w których biorą udział 
firmy członkowskie, zrzeszone w INFARMIE, uruchomiony został internetowy 
System Certyfikacji Wydarzeń. Planowane przez podmioty wydarzenia,  
w których uczestniczą przedstawiciele zawodów medycznych, poddawane 
są ocenie w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Kodeksu 

Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego oraz Kodeksu Przejrzystości. 
Przedmiotowe kryteria obejmują takie zagadnienia, jak: program, przejawy 
gościnności, udział osób towarzyszących oraz zapewnienie przejrzystości 
przepływów finansowych. Ocena INFARMY pomaga firmom członkowskim 
w podjęciu decyzji w zakresie możliwości zapewnienia wsparcia finansowego 
danego wydarzenia.

13 JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY WYDARZEŃ?

Kryteria odnoszą się przede wszystkim do samego programu wydarzenia, 
przejawów gościnności zapewnianych uczestnikom w jego trakcie czy 
przejrzystości przepływów finansowych. Dążeniem branży jest to, żeby 
wszystkie wydarzenia sponsorowane przez członków INFARMY miały 
wyłącznie merytoryczny charakter.

14 W JAKI SPOSÓB OCENIANY JEST PROGRAM WYDARZENIA?

Weryfikowane są sesje naukowe Wydarzeń, ale nie sama wartość ich treści 
naukowych. Analizowany jest np. czas trwania sesji. INFARMA pilnuje 
również, żeby elementy pozamerytoryczne były wyodrębnione z programu 
naukowego i nie były finansowane ze środków firm członkowskich. 

15  CZYM RÓŻNI SIĘ PROGRAM RAMOWY OD SZCZEGÓŁOWEGO  
PROGRAMU NAUKOWEGO?

Program ramowy jest programem wstępnym, zawierającym zakres 
tematyczny konferencji oraz czas trwania poszczególnych wystąpień. 
Program ramowy powinien wskazywać charakter poszczególnych sesji  
np. wykłady sponsorowane bez konieczności wskazywania sponsora.

Program szczegółowy zawiera agendę konferencji z rozpisanymi tematami, 
nazwiskami prelegentów, czasem trwania wystąpień oraz przerw.  
Sesje sponsorowane muszą być oznaczone. W przypadku, gdy nie jest  
to ostateczny program nie ma konieczności wskazywania sponsora.
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16 JAKI CERTYFIKAT WYSTAWIA INFARMA?

Certyfikat jest zawsze pozytywny, co oznacza, że wydarzenie spełniło 
wymogi wynikające z kodeksów INFARMY, nie generując ryzyka 
wizerunkowego dla organizatorów, uczestników oraz sponsorów.

17  CO W PRZYPADKU NIEUZYSKANIA PRZEZ ORGANIZATORA  
CERTYFIKATU INFARMY?

Jest możliwość przejścia ponownej certyfikacji po korekcie niezgodności  
ze standardami INFARMY.

18  CZY PROCES CERTYFIKACJI BĘDZIE PŁATNY DLA PODMIOTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCENIE POD KĄTEM SPEŁNIENIA KRYTERIÓW?

Proces jest bezpłatny.

19  CZY WYNIK CERTYFIKACJI BĘDZIE DOSTĘPNY  
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ?

Tak. Opinie INFARMY będą dostępne na stronie internetowej systemu 
certyfikacji. Dotyczy to zarówno wydarzeń, które uzyskają certyfikat oraz 
wydarzeń, niezgodnych ze standardami INFARMY. W przypadku tych 
ostatnich, w sposób przejrzysty zostanie zaznaczone, w których obszarach 
wydarzenie nie spełniło kryteriów INFARMY.

20  JAK DŁUGO TRWA PROCES CERTYFIKACJI?

INFARMA wystawia opinię w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania 
formularza. W wyjątkowych sytuacjach proces certyfikacji może zająć 10 dni.

21  CZY FIRMY ZRZESZONE W INFARMIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ  
W WYDARZENIACH, KTÓRE NIE UZYSKAŁY CERTYFIKATU?

Ocena INFARMY pomaga firmom członkowskim w podjęciu decyzji  
w zakresie możliwości zapewnienia wsparcia finansowego danego 
wydarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami.

O INFARMIE

22  INFARMA – CO TO ZA ORGANIZACJA I DLACZEGO WYSTĘPUJE  
W KWESTII ORGANIZACJI WYDARZEŃ JAKO STRONA?

INFARMA jest Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych w Polsce i reprezentuje 28 wiodących firm sektora 
farmaceutycznego prowadzących działalność badawczo-rozwojową, 
produkujących i sprzedających leki innowacyjne.

INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej 
innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu  
i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP  
oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

Firmy zrzeszone w INFARMIE od lat konsekwentnie dążą do podnoszenia 
standardów przejrzystości współpracy z przedstawicielami zawodów 
medycznych.

Kolejnym krokiem na tej drodze jest wdrożenie Projektu Certyfikacji 
Wydarzeń, tak aby zarówno przejawy gościnności, jak i programy wydarzeń, 
które sponsorują firmy, nie budziły wątpliwości, co do ich naukowego 
charakteru.
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NOTATKIILUSTRACJA 14. 
Wzór certyfikatu wydawanego przez INFARMĘ organizatorowi wybranego wydarzenia  
naukowego z udziałem innowacyjnych firm farmaceutycznych.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 działających w Polsce wiodących firm 
sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. 

INFARMA jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających innowacyjną branżę farmaceutyczną (EFPIA), 
a także Pracodawców RP  oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

certyfikat nr: 

spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości 
oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.

Wydarzenie:
 

Odbywające się w 
W dniach

Dyrektor Generalny INFARMA

Bogna Cichowska-Duma
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