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Methodological Note / Nota Metodologiczna 
 

Country / Kraj Poland / Polska 

  

Entity Name / 

Spółka 
Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. 

   

Legal Basis for 

Disclosure/ 

Podstawa 

prawna 

publikacji 

Medicines for Europe Code of Conduct 2020, published February 

2021 

Kodeks Postępowania 2020 organizacji Medicines for Europe, 

opublikowany w lutym 2021 r. 

Reporting Period 

/ Rok którego 

dotyczy 

publikacja 

2021 

Currency of 

disclosed values 

/ Waluta 

All values are disclosed in / Wszystkie wartości zostały opublikowane 

w: 

Polish zlotys / złotych polskich  

 

All values invoiced in EUR are converted into PLN based on average 

NBP exchange rate as at 31.12.2021/ Wszystkie wartości 

zafakturowane w euro są przeliczone na złote polskie po średnim 

kursie NBP na dzień 31.12.2021 r. 

 

Scope of 

disclosure / 

Zakres publikacji 

The disclosure covers all interactions with HCPs, HCOs and Patient 

Organizations medicines related to prescription-only medicines for 

human use. 

Publikacja obejmuje współpracę z pracownikami ochrony zdrowia, 

organizacjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pacjentów w 

zakresie związanym z lekami stosowanymi u ludzi i wydawanymi 

wyłącznie na podstawie recepty. 

Value 

identification an 

d Recognition/ 

Identyfikacja 

publikowanych 

wartości 

All values disclosed are based on value transfers actually made 

within the respective category. Such value transfers have been made 

to a specific recipient and booked in the respective reporting period. 

Wszelkie opublikowane wartości dotyczą płatności rzeczywiście 

dokonanych w ramach danej kategorii. Takie wartości zostały 

przekazane na rzecz danego odbiorcy i zaksięgowane w roku, 

którego dotyczy publikacja. 

  

Multi-Year 

Contracts / 

Kontrakty 

wieloletnie 

Value transfers under multiyear contracts are part of the disclosed 

data to the extent that actual value transfers have been made in the 

respective reporting period. 

Wartości przekazywane w ramach kontraktów wieloletnich są 

publikowane w zakresie w jakim w rzeczywistości zostały przekazane 

w roku, którego dotyczy publikacja. 

Data disclosed 

for / Dane 

All values are disclosed for / Wszelkie wartości zostały opublikowane 

dla: 
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zostały 

opublikowane 

dla: 

Recipients which have their residence in the country / Odbiorców 

posiadajacych siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju. 

 

 

VAT and other 

taxes / VAT i inne 

podatki 

All amounts are disclosed include VAT or similar service taxes, where 

such apply on the transaction / Przekazane wartości zostały 

opublikowane w kwotach brutto (we wszystkich przypadkach, gdzie 

VAT ma zastosowanie) 

Disclosure 

location: / 

Miejsce 

publikacji: 

 

https://www.fresenius-kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/inicjatywa-

transparentnosci 

 

Value category: 

“Meetings, 

educational 

support and site 

visits of HCPs”/ 

Kategoria 

Wartości 

przekazane 

pracownikom 

ochrony zdrowia 

("HCP") jako 

wsparcie na cele 

edukacyjne  

The company discloses value transfers in this category as per Option 

2 of the MfE Transparency Requirements:  

Aggregate total amount of support provided to Healthcare 

Professionals per individual conference or meeting as follows: 

• Sponsorship for attending a third party organized congress (as per 

section 6.1): 

- name of congress, 

- aggregated amount spent for the congress, including the 

- number of Healthcare Professionals financially supported to attend 

• Site visits (as per section 6.3): aggregated amount spent, including 

the number of Healthcare Professionals financially supported to 

attend. 

• Company organized meeting: aggregated amount spent, including 

the number of Healthcare Professionals financially supported to 

attend. 

 

Spółka publikuje wartości przekazane w tej kategorii zgodnie z Opcją 

2 Wymagań w zakresie Transparentności MfE. 

• Oznacza to, że całkowita wartość wsparcia na cele edukacyjne 

HCP, została przedstawiona jako zbiorcza kwota wydatków na 

poszczególną konferencję / spotkanie (zgodnie z sekcją 6.1) i 

przestawia: 

 - nazwę kongresu, 

https://www.fresenius-kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/inicjatywa-transparentnosci
https://www.fresenius-kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/inicjatywa-transparentnosci
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 - łączną kwotę wydatków na uczestnictwo HCP w danym 

kongresie, 

 - liczbę HCP uczestniczących w danym kongresie. 

• Wizyty w fabrykach (zgodnie z sekcją 6.3): łączna kwota 

wydatków oraz liczba uczestniczących HCP. 

• Spotkania organizowane przez Spółkę łączna kwota wydatków 

oraz liczba uczestniczących HCP. 

Other Remarks / 

Inne uwagi 

 

For value categories related to HCPs, aggregate values have been 

disclosed where the consent of a multiple number of HCP could not 

be obtained. 

Fees paid in connection with research & development activities or 

market research have not been disclosed. 

W przypadku wartości przekazanych HCP, zagregowane wartości 

zostały przedstawione w przypadku, gdy nie została uzyskana 

zgodna na przetwarzanie danych osobowych. 

Wynagrodzenia przekazane w związku z pracami badawczo-

rozwojowymi oraz badaniami marketingowymi nie zostały 

opublikowane.  

  

 

 


