
Jesteśmy największą i najbardziej reprezentatywną 
organizacją, skupiającą producentów i dystrybutorów 
działających na polskim rynku wyrobów medycznych. 
Wspólnie z naszymi firmami członkowskimi dążymy 
do stworzenia przyjaznego i  transparentnego środo-
wiska biznesowego, a także dbamy o to, aby wszelkie 
relacje pomiędzy podmiotami działającymi na rynku 
ochrony zdrowia w obszarze wyrobów medycznych 
odbywały się w sposób etyczny, z poszanowaniem 
obowiązującego prawa.

Izba POLMED – jako członek organizacji MedTech Europe  
– przyjęła nowy Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych, 
stanowiący transpozycję najwyższych standardów etycz-
nych, funkcjonujących już w całej Europie. Nowy Kodeks 
wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., zastępując  
dotychczas obowiązujący Kodeks Etyki w Biznesie  
(Kodeks Dobrych Praktyk rynku wyrobów medycznych).

Nowy Kodeks ma jasne przesłanie, że branża techno-
logii medycznej dąży do tego, żeby strzec swoich re-
lacji z HCP i zapewniać ich należytą ochronę poprzez 
przyjęcie wyraźnej i restrykcyjnej samoregulacji.
Branża technologii medycznych trwa w swoim zobo-
wiązaniu do wspierania niezależnej edukacji medycz-
nej. Od teraz będzie to możliwe w sposób pośredni, 
poprzez niezależne podmioty zewnętrzne. To one 
będą decydować, którzy HCP otrzymają wsparcie.
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http://polmed.org.pl/etyka/opis/

System Weryfikacji Konferencji (Conference Vetting 
System – CVS) umożliwia sprawdzenie zgodności 
międzynarodowych wydarzeń edukacyjnych organi-
zowanych przez stronę trzecią (konferencji i szkoleń 
produktowych i z procedur) z Kodeksem Etyki Izby 
POLMED. Wydaje on wiążącą decyzję co do tego, czy 
firmy z branży technologii medycznych, które stosu-
ją Kodeks mogą udzielić wsparcia finansowego tym 
wydarzeniom poprzez granty na cele edukacyjne, 
działania promocyjne (np. stoiska) lub sympozja sa-
telitarne. 

Więcej o Systemie Weryfikacji Konferencji można 
znaleźć pod adresem: www.ethicalmedtech.eu lub w 
samym Kodeksie.

ujawniają publicznie informacje o grantach na 
cele edukacyjne przekazywane na rzecz HCO, 
zapewniając tym samym przejrzystość środków 
przeznaczonych na kształcenie medyczne.

mogą obejmować wsparciem tylko te konferencje 
międzynarodowe, które spełnią wymóg zgodności 
z Systemem Weryfikacji Konferencji (CVS).

mogą przekazywać granty na cele edukacyjne, da-
rowizny na cele dobroczynne, stypendia, wyłącz-
nie HCO, a nie indywidualnym HCP.

mogą ustalać kategorię HCO uprawnionych do 
otrzymania wsparcia finansowego, nie mogą jed-
nak wskazywać konkretnych osób.

nadal wymagają od HCO zawarcia pisemnej umo-
wy, określającej warunki grantu, darowizny na 
cele dobroczynne, stypendium.

muszą posiadać niezależny wewnętrzny proces 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie bazu-
jący na obiektywnych kryteriach. 

Firmy z branży technologii medycznych, które stosują 
Kodeks Etyki Izby POLMED:
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Więcej informacji na temat Kodeksu Etycznych 
Praktyk Biznesowych Izby POLMED  

można znaleźć na stronie:  
http://polmed.org.pl/etyka/opis/  

lub uzyskać pod adresem: biuro@polmed.org.pl
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6



Nowy Kodeks Etycznych Praktyk 
Biznesowych Izby POLMED wyznacza 
jasne i przejrzyste zasady dotyczące 

kontaktów pomiędzy branżą technologii 
medycznych a HCP oraz organizacjami 

ochrony zdrowia (HCO), w tym 
wydarzeń organizowanych przez firmy, 

umów z HCP o świadczenie usług, 
badań oraz wsparcia finansowego 

edukacji medycznej.

Nowy Kodeks obowiązuje wszystkie 
firmy członkowskie Izby POLMED. 

Analogiczne regulacje obejmują 
wszystkie największe europejskie  

i światowe firmy, będące członkami 
MedTech Europe.

Od 1 stycznia 2018 firmy z branży technologii  
me dycznych, które stosują Kodeks Etyki Izby POLMED  
nie będą już mogły udzielać indywidualnym HCP 
bezpo średniego wsparcia finansowego na rzecz 
ich udziału w konferencjach organizowanych przez  
stronę trzecią. Będzie się to odbywać poprzez granty 
na cele edukacyjne przekazywane HCO.

Firmy wybierały indywidualnych HCP i finansowały ich 
udział w wydarzeniu organizowanym przez podmiot 
trzeci.Taka forma wsparcia zazwyczaj obejmowała 

również pokrycie części lub całości kosztów 
związanych z podróżą, noclegiem oraz rejestracją.

Firmy przekazują granty na cele edukacyjne szpitalom, 
towarzystwom medycznym i innym podmiotom 

zewnętrznym. Granty te mają na celu wsparcie udziału 
HCP w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych 

przez stronę trzecią.

Od 1 stycznia 2018 firmy z branży technologii 
medycznych, które stosują Kodeks Etyki Izby POLMED 
będą ujawniać publicznie informacje o grantach na 
cele edukacyjne przekazywane HCO (np. wsparcie 
konferencji, stypendia, granty).

Na przykład wszystkie wydarzenia z udziałem HCP 
muszą odbywać się w odpowiednich lokalizacjach  
i miejscach,  z zachowaniem dozwolonych przejawów 
gościnności, bez osób towarzyszących lub współmał-
żonków itp.

W przypadku konferencji międzynarodowych  
wsparcie konferencji, w tym działania takie jak np. 
granty na cele edukacyjne lub działalność promocyj-
na (np. stoiska firm) będzie dopuszczalne tylko dla 
konferencji zaakceptowanych w Systemie Weryfikacji 
Konferencji. 

Nowy  
Kodeks  

Etyki

PRZEJRZYSTOŚĆ GRANTÓW  
NA CELE EDUKACYJNE:

WSZYSTKIE WYDARZENIA ZORGANIZOWANE 
LUB WSPIERANE PRZEZ FIRMY Z BRANŻY 

TECHNOLOGII MEDYCZNYCH, KTÓRE 
STOSUJĄ KODEKS ETYKI IZBY POLMED MUSZĄ 

BYĆ ZGODNE Z KRYTERIAMI OGÓLNYMI 
DOTYCZĄCYMI WYDARZEŃ:

Nowy Kodeks  
w skrócie 

MODEL SPONSORINGU WYDARZEŃ  
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ 

(NP. KONFERENCJE, KONGRESY ITP.):

Kluczowe zmiany:  
nowe formy wsparcia  

niezależnej edukacji medycznej

Do tej pory:

Do tej pory:

Od 1 stycznia 2018:

Od 1 stycznia 2018:

Sponsoring bezpośredni

Granty edukacyjne

Odbiorca grantu wybiera, któremu HCP  
chce udzielić wsparcia


