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Roche. 
Innowacje tworzymy w Polsce

Działalność 
badawczo-rozwojowa 
to kluczowy element 
naszej odpowiedzialności

DziałaMY 
na rzecz pacjentów
Istotą naszej działalności jest pacjent i jego potrzeby − 

dlatego rozwijamy innowacyjne leki i rozwiązania 

diagnostyczne. Dokładamy wszelkich starań, aby tworzone 

przez naszą fi rmę terapie były dostępne dla jak najszersze-

go grona pacjentów. 

Pasja 
to nasz standard

Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Roche o wie-

loletniej tradycji i wspólnym standardzie postępowania, 

który stanowi podstawę naszych działań. Cechuje nas 

odpowiedzialne podejście do pracowników, transpa-

rentność działań i przestrzeganie standardów etycznych, 

prawnych oraz poszanowanie praw człowieka.

BudujeMY 
partnerstwa

Wiemy, że na styku różnych dziedzin wiedzy, kompetencji 

i doświadczeń powstają najlepsze rozwiązania medyczne. 

Dlatego Budujemy partnerstwa ze środowiskami naukowy-

mi, medycznym, instytucjonalnymi i pacjenckimi. Dzięki 

łączeniu wiedzy i umiejętności partnerów tworzona jest 

wyjątkowa przestrzeń do rozwoju innowacji w Polsce.

Innowacje 
to nasze DNA 

Przyszłość należy do medycyny personalizowanej, 

której podstawą jest rozwój wiedzy naukowej 

i innowacyjnych rozwiązań w poszukiwaniu, rozwijaniu 

i wprowadzaniu na rynek nowych terapii. Od lat inwe-

stujemy w badania i rozwój w Polsce, która jest ważnym 

punktem na mapie globalnych inwestycji Roche.

Poprawiamy stan zdrowia i jakość życia tysięcy polskich pacjentów. 

By działać skutecznie stworzyliśmy strategię odpowiedzialnego biz-

nesu, która wytyczając kierunki i sposób realizacji naszych działań, 

pozwala nam osiągać cele z uważnością na otoczenie społeczne, 

zdrowie publiczne i środowisko naturalne. Odpowiedzialność spo-

łeczna Roche koncentruje się na prowadzeniu prac badawczo-roz-

wojowych, ponieważ troska o zdrowie pacjenta w Roche zaczyna się 

od badań tego, co „niewidoczne dla oka” – cząsteczek i substancji. 

W trosce o transfer wiedzy i dostępność najnowszych zdobyczy 

medycyny podejmujemy współpracę ze wszystkimi uczestnikami 

systemu ochrony zdrowia. Budowanie partnerstw na rzecz dostępu 

do innowacji dla polskich pacjentów jest wartością Roche Polska.

PACJENCI

INNOWACJE

PARTNERSTWO
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List Dyrektora Generalnego 
Roche Polska

Za nami kolejny intensywny rok – czas inwe-
stycji, dynamicznego rozwoju i niesłabnącego 
zaangażowania w tworzenie możliwie 
najlepszych rozwiązań dla polskiego 
pacjenta i systemu ochrony zdrowia. 

W 2017 roku z ogromną determinacją realizowaliśmy 

strategię odpowiedzialnego biznesu, nierzadko podejmu-

jąc duże ryzyko i decydując się  na zupełnie pionierskie 

rozwiązania dla polskiej medycyny i gospodarki. Skalę 

naszych działań obrazują liczby – miniony rok przyniósł 

blisko 730 mln zł inwestycji Roche w prace badawczo

-rozwojowe w Polsce, z czego znakomita większość to 

inwestycje w rozwój nowych technologii dla przemysłu 

farmaceutycznego.

Jednocześnie to innowacje niezmiennie wyznaczają 

kierunek wszystkich realizowanych przez nas działań. 

W 2017 roku zainicjowaliśmy projekt „NAUKA RATUJE 

ŻYCIE” obejmujący szereg inicjatyw mających na celu 

stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, rozwój nauki 

i transfer know-how. W partnerskiej współpracy

z ośrodkami medycznymi i Centrum Nauki Kopernik, 

w kilku polskich szpitalach otworzyliśmy edukacyjne 

sale do podań leków dla najmłodszych pacjentów, przybli-

żając im świat wielkiej nauki i medycyny. Uruchomiliśmy 

interdyscyplinarny program BioMed Leaders Academy, 

gdzie zajmujemy się rozwojem potencjału młodych na-

ukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Wreszcie wspólnie   

z Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-

Curie otworzyliśmy pierwszy w Polsce Oddział Badań 

Wczesnych Faz, który wprowadza warszawski ośrodek do 

światowej elity jednostek naukowych realizujących badania 

kliniczne wszystkich faz, otwierając tym samym drogę pol-

skim naukowcom do rozwijania najbardziej obiecujących 

technologii lekowych w naszym kraju. Współpraca

z tymi partnerami to znakomity przykład budowania 

trwałej wartości w modelu partnerstwa publiczno-prywat-

nego. Nie mamy wątpliwości, że zaufanie, odwaga i pasja 

we współpracy z ośrodkami naukowymi, medycznymi 

i uniwersyteckimi owocują pionierskimi projektami, 

których wspólnym mianownikiem jest trwała wartość. 

W Roche jesteśmy przekonani, że działania edukacyjne, 

wsparcie naukowców oraz mądre inwestycje, które pozwa-

lają na zatrudnienie setek wysoko wykwalifi kowanych osób 

pozwalają stale poprawiać sytuację pacjentów oraz zwięk-

szają innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodar-

ki. Wierzę, że realizowana przez nas strategia społecznej 

odpowiedzialności, stawiająca w centrum partnerstwo, 

innowacje i pacjenta, właśnie dla pacjenta będzie niosła 

największe i trwałe korzyści. 

W tym roku usystematyzowaliśmy nasze podejście do 

raportowania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu (CSR). Strategię działań CSR umocowaliśmy 

bezpośrednio w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  

Zgodnie z wymogami standardu raportowania Global 

Reporting Initiative (GRI) dokonaliśmy analizy istotności 

wpływu Roche Polska na otoczenie zewnętrzne, prezen-

tując w systematyczny sposób zestaw wskaźników, które 

stanowią podstawę naszych przyszłych celów i zobowiązań 

w zakresie społecznej odpowiedzialności.  

Zapraszam do lektury.

 [GRI 102-14]

Nie mamy wątpliwości, że zaufanie, 

odwaga i pasja we współpracy 

z ośrodkami naukowymi, 

medycznymi i uniwersyteckimi, 

owocują pionierskimi projektami, 

których wspólnym mianownikiem 

jest trwała wartość. 
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List Dyrektora Generalnego 
Roche Diagnostics

Z ogromną przyjemnością, już po raz drugi 
wraz z Roche Polska, mamy okazję przedsta-
wić Państwu podsumowanie naszych działań 
oraz ich wpływu na rozwój społeczny i ekono-
miczny Polski. 

Nasza obecność w Polsce sięga kilkudziesięciu lat, podczas 

których ściśle współpracujemy z rządem, lekarzami 

i pacjentami. Wychodząc naprzeciw ich indywidualnym 

potrzebom, oferujemy innowacyjne, oszczędne, szybkie 

i wiarygodne rozwiązania w zakresie badań biomedycz-

nych, diagnostyki laboratoryjnej oraz indywidualnego 

monitoringu pacjenta. Zapewniamy polskim laboratoriom 

najnowsze i najbardziej czułe testy diagnostyczne, które 

ułatwiają lekarzom podejmowanie decyzji dotyczących 

leków i ich najskuteczniejszej dawki dla danego pacjenta.

Diagnostyka in vitro jest kluczem do prawidłowego 

doboru skutecznej terapii i odpowiedniej alokacji środków 

rządowych: tylko 3% całkowitych kosztów opieki zdrowot-

nej przeznacza się na diagnostykę in vitro, a ma ona wpływ 

na około 70% decyzji lekarzy. Prawidłowa diagnoza 

pomaga osiągnąć największe korzyści terapeutyczne 

dla pacjentów, a jednocześnie zmniejsza ogólne koszty 

opieki zdrowotnej. Polska oferuje skuteczny system opieki 

zdrowotnej, w którym diagnostyka i farmacja harmonijnie 

ze sobą współdziałają, wspierając wdrożenie spersonalizo-

wanej medycyny, a także dopasowując leczenie do potrzeb 

konkretnego pacjenta.

Roche Diagnostics wspiera Polskę w drodze do budowania 

jeszcze lepszego i skuteczniejszego systemu opieki zdro-

wotnej. Nasze testy diagnostyczne są obecne w praktycznie 

każdym polskim szpitalu, a ponad 179 mln testów prze-

prowadzono w Polsce przy użyciu sprzętu i odczynników 

Roche.

Jesteśmy dumni z tego, że codziennie 247 naszych pracow-

ników z pasją i oddaniem, zapewnia każdemu pacjentowi 

w Polsce dostęp do najlepszego możliwego testu diagno-

stycznego.

 [GRI 102-14]

L
is

t 
D

yr
ek

to
ra

 G
en

er
al

n
eg

o
 R

o
ch

e 
D

ia
gn

o
st

ic
s

{ }ralf halbach, 

dyrektor generalny 

roche diagnostics

Roche Diagnostics wspiera Polskę 

w drodze do budowania jeszcze 

lepszego i skuteczniejszego systemu 

opieki zdrowotnej. Nasze testy 

diagnostyczne są obecne w praktycz-

nie każdym polskim szpitalu,

 a ponad 179 mln testów 

przeprowadzono w Polsce 

przy użyciu sprzętu 

i odczynników Roche.
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Dziś tworzyMY terapie jutra
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Roche w Polsce – 
tu powstaje przyszłość

Roche Polska jest liderem w dostarczaniu innowacyjnych 

rozwiązań, które służą ochronie zdrowia. Dzięki temu 

przyczyniamy się do budowania zdrowia publicznego 

w Polsce w sposób trwały i znaczący. Codziennie wspiera-

my lekarzy w ich staraniach o utrzymanie zdrowia i życia 

pacjentów, współpracujemy ze środowiskami akademicki-

mi i medycznymi. Współpraca ta jest dla nas źródłem wie-

dzy o potrzebach pacjentów, które stanowią punkt wyjścia 

do opracowania każdego innowacyjnego leku i rozwiązania 

medycznego. Tworzymy wysokospecjalistyczne terapie 

potrzebne dziś i te, które potrzebne będą jutro.

Dbamy o pełen dostęp do innowacyjnych terapii dla pol-

skich pacjentów. W tym celu opracowujemy i wdrażamy 

rozwiązania systemowe, które poprawiają standardy lecze-

nia i funkcjonowania polskiej opieki zdrowotnej. Dokłada-

my wszelkich starań, aby innowacyjne leki i terapie mogły 

być refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

W 2017 roku złożyliśmy 35 wniosków o wydanie nowej 

lub kolejnej decyzji refundacyjnej dla naszych leków. 

Kluczowe obszary działalności Roche Polska:

→ Współpracujemy z polskim środowiskiem medycz-

nym i naukowym. Celem tej współpracy jest wymiana 

doświadczeń i edukacja w zakresie innowacyjnych 

terapii i rozwiązań diagnostycznych.

→ Prowadzimy badania kliniczne. Dzięki temu polscy 

naukowcy i badacze mogą uczestniczyć we wszystkich 

fazach badań klinicznych nad rozwojem innowacyjnych 

terapii w naszym kraju i współtworzyć gospodarkę 

opartą na wiedzy. 

→ Wspieramy rozwój diagnostyki molekularnej 

i najnowocześniejszych rozwiązań diagnostycznych, 

pozwalających najbardziej efektywnie prowadzić terapię 

pacjentów.

→ Aktywnie współpracujemy z towarzystwami nauko-

wymi i stowarzyszeniami branżowymi, realizując 

wspólne projekty badawcze i edukacyjne, a także 

uczestnicząc w debacie publicznej na temat polskiego 

systemu opieki zdrowotnej.  

 

→ Wspieramy projekty edukacyjne prowadzone przez 

instytucje ochrony zdrowia oraz organizacje reprezen-

tujące polskich pacjentów.

Zatrudniamy ponad 1000 pracowników i współpracujemy 

z ponad 3000 specjalistów IT. Jesteśmy wiodącym praco-

dawcą innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego.

[GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-12]
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roche polska

Lider wśród fi rm, 
które dostarczają 
wyłącznie innowacyjne 
terapie lekowe

roche diagnostics polska

Lider diagnostyki 
medycznej

roche diabetes care polska 

Lider opieki 
diabetologicznej

→ Jesteśmy najważniejszym dostawcą 

wysokospecjalistycznych leków 

niezbędnych w lecznictwie szpital-

nym, m.in. w onkologii, neurologii, 

hematologii, reumatologii i in.

→ Inicjujemy badania kliniczne 

wszystkich faz, które umożliwiają 

polskim pacjentom dostęp 

do innowacyjnych terapii. 

→ Regionalne Centrum Badań 

Klinicznych dla Europy Środko-

wo-Wschodniej kieruje globalnymi 

badaniami Roche prowadzonymi 

w 11 krajach Europy Środkowo-

-Wschodniej.

→ Roche Global IT Solution Centre, 

dostarcza rozwiązania informatycz-

ne i bioinformatyczne wspierające 

prace ponad 94 tysięcy pracowni-

ków Roche w ponad 100 krajach.

→ Dostarczamy innowacyjne i wia-

rygodne rozwiązania w zakresie 

badań biomedycznych, diagnostyki 

laboratoryjnej oraz indywidualnego 

monitoringu pacjenta.

→ Jesteśmy dystrybutorem produktów 

umożliwiających diagnozowanie 

chorób uwarunkowanych gene-

tycznie, w szczególności nowotwo-

rowych, które nie miałyby szans 

na rozpoznanie przy użyciu metod 

analityki konwencjonalnej.

→ Regionalne Centrum Wsparcia 

Klientów każdego dnia wspomaga 

pracę tysięcy diagnostów, lekarzy 

i naukowców z sześciu krajów 

w Europie: w Czechach, na Słowacji, 

na Węgrzech, w Rosji, na Litwie 

i w Polsce.

→ Management Center Poland & East 

Europe odpowiada za zapewnie-

nie dostępu do produktów Roche 

Diagnostics w 11 krajach w Europie 

i Azji (m.in. Albania, Armenia, Bia-

łoruś, Bułgaria, Kosowo, Macedonia, 

Mołdawia, Mongolia, Serbia).

→ Dystrybuujemy wyroby medyczne 

marki Accu-Check stosowane 

w terapii cukrzycy. Są to m.in.

glukometry i testy paskowe do 

pomiaru poziomu glukozy we krwi 

oraz pompy insulinowe. 

→ Dostarczamy najnowocześniejsze 

na rynku, długookresowe i wszcze-

piane systemy do ciągłego monito-

ringu glikemii marki Eversense 

oraz oferujemy aplikacje interak-

tywne i narzędzia do telemedycyny  

w dziedzinie diabetologii.

→ Dzięki działaniom edukacyjnym 

pomagamy polskim pacjentom 

i lekarzom skuteczniej wykrywać 

cukrzycę oraz efektywnie monitoro-

wać postępy w jej leczeniu.

Roche w Polsce to:

Wspólnie z warszawskim Centrum Onkologii − Instytutem Roche Polska współtworzy Centrum Naukowo-Przemy-

słowe, które zagospodarowało w Polsce lukę w procesie rozwijania nowoczesnych leków. Powołanie Centrum Naukowo-

-Przemysłowego umożliwiło otwarcie Oddziału Badań Wczesnych Faz, który jest pierwszym w kraju, kompleksowym 

ośrodkiem badań klinicznych w obszarze onkologii. Oddział powstał w partnerstwie publiczno-prywatnym Roche 

Polska z Centrum Onkologii − Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie.
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liczba przedstawi-

cieli działu sprze-

daży Roche Polska 

(Key Customer 

Managerów 

i Key Account 

Managerów)

liczba przedstawi-

cieli działu medycz-

nego Roche Polska 

(w tym Medical 

Science Liasons) 

liczba przedstawi-

cieli i konsultantów 

medycznych Roche 

Diagnostics Polska

Roche Polska Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa

Roche Global IT Solution Centre 

ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa

Poznański oddział 

Roche Global IT Solution Centre 

ul. Baraniaka 88 D, 61-131 Poznań

Regionalne Centrum Badań Klinicznych 

dla Europy Środkowej 

ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa 

Hurtownia Roche Polska Sp. z o.o. 

ul. Ordona 3, 01-237 Warszawa

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 

Wybrzeże Gdyńskie 6 B, 01-531 Warszawa

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. 

Wybrzeże Gdyńskie 6 B, 01-531 Warszawa
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Roche Polska 
w 2017 roku

750

24711 704 

97,3 
mln zł

766,6 
mln zł 

932 
mln zł 

446,8  
mln zł 

730 
mln zł  

pracowników, w tym 

450 pracowników 

zatrudnionych 

w Roche Global IT Solution 

Centre zlokalizowanym 

w Polsce

pracowników liczba analizatorów do badań 

diagnostycznych i naukowych 

Roche używanych w Polsce 

i na świecie

inwestycje w badania kliniczne

wartość eksportu usług, 

w tym głównie sprzedaży 

usług informatycznych

wartość przychodów netto 

ze sprzedaży leków 

wartości przychodów netto 

ze sprzedaży 

łączne nakłady na działalność 

badawczo-rozwojową 

Roche 
Diagnostics 

Polska 
w 2017 roku 

Nasza odpowiedzialność

Nasza strategia 
odpowiedzialnego biznesu 
opiera się na czterech fi larach:

 [GRI 102-15]

1. Inicjujemy 

partnerstwa 

z ośrodkami 

naukowymi.

2. Wspieramy rozwój 

polskiej nauki.

3. Współpracujemy 

z towarzystwami 

medycznymi 

na rzecz profi laktyki.

1. Napędzamy badania 

i rozwój w Polsce.

2. Tworzymy innowacje, 

które mają znaczenie.

1. Dziś tworzymy 

terapie jutra.

2. Dbamy o dostęp do 

innowacyjnych terapii 

dla polskich pacjentów.

3. Rozwijamy 

badania kliniczne.

1. Motywujemy, 

wspieramy, 

doceniamy.

2. Wyznaczamy 

najwyższe standardy.

Partnerstwo Pacjenci

Innowacje

Wartości 
Roche
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Efekty naszych działań w 2017 roku

− We współpracy z Centrum 

Onkologii − Instytutem im. Marii 

Skłodowskiej-Curie uruchomiliśmy 

pierwszy w Polsce Oddział Badań 

Wczesnych Faz w onkologii.

Jakie działania realizujemy?

1. Inicjujemy partnerstwa z ośrodkami naukowymi.

Działając na styku medycyny, farmacji i biotechnologii, 

mamy przyjemność uczestniczyć w unikatowych, interdy-

scyplinarnych projektach naukowych i badawczych, 

a także inicjować partnerstwa publiczno-prywatne. 

W Roche wierzymy, że „NAUKA RATUJE ŻYCIE”. 

Dlatego w 2017 r. rozpoczęliśmy realizacje szeregu inicja-

tyw, których wspólnym mianownikiem jest innowacja. 

Ich celem jest stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, 

rozwój nauki i transfer know-how.

W ramach projektu „NAUKA RATUJE ŻYCIE”: 

→ w partnerstwie publiczno-prywatnym z polskimi 

szpitalami oraz Centrum Nauki Kopernik działamy 

na rzecz poprawy warunków leczenia dzieci, 

wspólnie otworzyliśmy edukacyjne sale do podań 

leków dla najmłodszych pacjentów,

→ współpracujemy z uczelniami wyższymi, a owocem 

naszej kooperacji są takie inicjatywy jak BioMed 

Leaders Academy, gdzie zajmujemy się rozwojem 

potencjału młodych naukowców Uniwersytetu 

Warszawskiego,   

→ inwestujemy w badania i rozwój oraz rozwijamy 

unikatowe ośrodki, takie jak Oddział Badań 

Wczesnych Faz, dzięki czemu stwarzamy polskim 

naukowcom możliwość uczestniczenia we wszystkich 

etapach tworzenia nowego leku.

Partnerstwo Pacjenci

Innowacje

Wartości 
Roche
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2. Wspieramy rozwój polskiej nauki.

Tworząc innowacyjne rozwiązania dla zdrowia, współpra-

cujemy z polskimi naukowcami, klinicystami i autoryteta-

mi w dziedzinie zdrowia z całej Polski. Dbamy o ich rozwój 

i umożliwiamy im dostęp do wiedzy i wymiany doświad-

czeń podczas wydarzeń naukowych w kraju i zagranicą. 

Wspieramy innowacje studenckie. Przyznajemy granty 

wspierające towarzystwa naukowe w realizacji licznych 

projektów edukacyjnych i badawczych.

3. Współpracujemy z organizacjami społecznymi 

na rzecz profi laktyki. 

Angażujemy się w edukację pacjentów i społeczeństwa. 

Wspieramy przepływ informacji na temat diagnozowania, 

leczenia oraz badań klinicznych.

Efekty naszych działań w 2017 roku

− Rozpoczęliśmy program BioMed 

Leaders Academy – nową ścieżką 

rozwoju innowacji studenckich na 

Uniwersytecie Warszawskim. 

− 10,4 mln zł przeznaczyliśmy 

na udział polskich lekarzy w na-

ukowych kongresach krajowych 

i zagranicznych w 2017 roku.

− 742 tys. zł przeznaczyliśmy w 2017 

roku na współpracę z organi-

zacjami społecznymi w ramach 

programów edukacyjnych (m.in. 

Federacja Stowarzyszeń Amazonki, 

Polska Koalicja Pacjentów Onkolo-

gicznych, Fundacja Onkologiczna 

Alivia, Fundacja Urszuli Jaworskiej, 

Polskie Amazonki Ruch Społeczny, 

Ogólnopolska Organizacja Kwiat 

Kobiecości, Fundacja SM Walcz 

o Siebie, Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego, Fun-

dacja Neuropozytywni, Fundacja 

OnkoCafe − Razem Lepiej, Sto-

warzyszenie „3majmy się razem”, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych 

na Chłoniaki Przebiśnieg, Krajowe 

Forum na Rzecz Terapii Chorób 

Rzadkich Orphan).

Partnerstwo Pacjenci

Innowacje

Wartości 
Roche
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Efekty naszych działań w 2017 roku

− Blisko 730 mln zł to nakłady na 

działalność badawczo-rozwojową 

Roche w Polsce w 2017 roku. 

W latach 2014-2017 na ten cel 

przeznaczyliśmy ponad 2 mld zł.

− Roche Global IT Solution Centre 

zatrudnia 450 specjalistów 

IT  i współpracuje z około 

3 tysiącami programistów 

z Polski i zagranicy.

Jakie działania realizujemy?

1. Napędzamy badania i rozwój w Polsce.

Utrzymujemy w Polsce stałe tempo wzrostu nakładów na badania i rozwój 

w skali roku. Całość wydatków naszej grupy w Polsce w 2017 roku 

przekroczyła wartość środków pozyskanych z refundacji leków. 

2. Tworzymy innowacje, które mają znaczenie. 

Specjaliści Roche Global IT Solution Centre tworzą oprogramowanie, 

które obejmuje m.in.: aplikacje wspierające badania kliniczne nad nowymi 

lekami, programy pozwalające na produkcję leków w bezpiecznych warun-

kach czy platformy do budowy portali internetowych dotyczących chorób 

oraz leków.

Innowacje 
to nasze DNA 

Efekty naszych działań w 2017 roku

− 30 innowacyjnych leków 

w naszym portfolio uznanych 

za podstawowe na liście Światowej 

Organizacji Zdrowia. 

− Zarejestrowane zostały 4 nowe leki 

Roche: okrelizumab, stosowany 

w chorobach neurologicznych 

oraz emicizumab stosowany 

w chorobach hematologicznych. 

Obie cząsteczki uzyskały status 

terapii przełomowej przyznawany 

przez amerykańską Agencję 

Żywności i Leków (FDA). Kolejne 

nowe leki Roche to atezolizumab 

oraz alektynib – stosowane 

w leczeniu nowotworów płuc.

− 700 tysięcy – tylu polskim 

pacjentom dostarczamy leki.

− Przeprowadziliśmy 

w Polsce 62 badania kliniczne 

w 277 placówkach medycznych 

z udziałem 1076 pacjentów.

Jakie działania realizujemy?

1. Dziś tworzymy terapie jutra.

W naszym portfolio znajdują się innowacyjne leki stosowane w onkologii, 

neurologii, hematologii, reumatologii, nefrologii, transplantologii, kardiolo-

gii, chorobach zakaźnych.

2. Dbamy o pełen dostęp do innowacyjnych terapii dla polskich 

pacjentów.

U podstaw naszej odpowiedzialności społecznej jest zapewnienie pacjen-

tom dostępu do nowoczesnego leczenia. Aby likwidować bariery w dostępie 

do innowacyjnych terapii, jesteśmy w stałym dialogu z instytucjami 

publicznymi. Innowacyjne rozwiązania diagnostyczne Roche wspierają 

pracę polskich szpitali, centrów krwiodawstwa i placówek naukowo-

-diagnostycznych. 

3. Rozwijamy badania kliniczne.

Regionalne Centrum Badań Klinicznych Roche daje polskim pacjentom 

możliwość korzystania z najnowszych terapii, często nieosiągalnych 

w leczeniu systemowym. Umożliwiamy pacjentom dostęp do badań klinicz-

nych w pierwszym w Polsce Oddziale Badań Wczesnych Faz w onkologii.

DziałaMY 
na rzecz pacjentów 

Partnerstwo Pacjenci

Innowacje

Wartości 
Roche

Partnerstwo Pacjenci

Innowacje

Wartości 
Roche
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Efekty naszych działań w 2017 roku

− Zatrudniamy 750 pracowników.

− Każdy dostawca zobowiązany jest 

do podpisania Kodeksu Etyki dla 

Dostawców Roche.

− Wygenerowaliśmy 6420 zamówień 

od 1049 dostawców produktów 

i usług, z czego 96% dostawców 

to fi rmy, które działają w Polsce.

Jakie działania realizujemy?

1. Motywujemy, wspieramy, doceniamy.

Roche Polska wyróżnia wysoka kultura organizacji. Ważne jest dla nas 

tworzenie przyjaznego miejsca pracy, w którym pracownicy czują się 

szanowani i doceniani. Wiemy, że ich wiedza i zaangażowanie to nasz 

ogromny zasób, który w środowisku partnerskiej współpracy pozwala 

tworzyć najbardziej kreatywne i innowacyjne rozwiązania, wspierając 

jednocześnie rozwój pracownika. Tak Motywujemy, tak się rozwijamy.

2. Wyznaczamy najwyższe standardy.

Na co dzień kierujemy się zasadami Kodeksu Etyki Grupy Roche. 

Jesteśmy inicjatorami i przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk Przemy-

słu Farmaceutycznego INFARMA, Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu 

Farmaceutycznej Etyki Marketingowej. Wiemy, że odpowiedzialne pro-

wadzenie biznesu wiąże się także z etycznym łańcuchem dostaw. Dlatego 

partnerzy biznesowi, którzy przystępują do przetargów, zobowiązują się 

do przestrzegania Kodeksu Etyki dla Dostawców. 

Pasja to nasz 
standard 

Partnerstwo Pacjenci

Innowacje

Wartości 
Roche
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{ }agnieszka kosowska
dyrektor ds. prawnych 

i komunikacji 

w roche polska

Strategia społecznej odpowie-

dzialności biznesu Roche 

w Polsce wynika z fi lozofi i nasze-

go działania. Jesteśmy przeko-

nani, że nauka, innowacje oraz 

nieustanny rozwój mają realny 

wpływ na poprawę sytuacji 

pacjentów w Polsce, a także na 

rozwój polskiej gospodarki. 

W swoich działaniach kierujemy 

się najwyższymi standardami 

współpracy i etyki, dlatego wiele 

z naszych inicjatyw społecznych 

zdecydowaliśmy się realizować 

w modelu partnerstwa publiczno-

-prywatnego. Współpraca nauki 

i biznesu wymaga zaufania oraz 

wykraczania poza powszechne 

schematy działania. Wymiana 

know-how, dostęp do unikalnej 

wiedzy i trwała wartość są nie-

ocenione, co udowadniają 

kolejne projekty realizowane 

przez Roche w Polsce.

Poprzez naszą działalność w Polsce realizujemy globalne 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Są one wynikiem 

bezprecedensowego porozumienia 193 państw członkow-

skich Organizacji Narodów Zjednoczonych, które wyzna-

czyły priorytety w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

Porozumienie określa 17 celów oraz 169 związanych z nimi 

zadań, które mają zostać osiągnięte przez ludzkość do 

2030 roku. Sektor prywatny odgrywa w ich realizacji klu-

czową rolę. W naszej codziennej pracy koncentrujemy się 

na realizacji sześciu zadań:

CEL 3. Zapewnić wszystkim ludziom 

w każdym wieku zdrowe życie oraz 

promować dobrobyt

CEL 9. Budować stabilną infrastruk-

turę, promować zrównoważone 

uprzemysłowienie oraz wspierać 

innowacyjność

CEL 10. Zmniejszyć nierówności 

w krajach i między krajami

CEL 8. Promować stabilny, zrów-

noważony i inkluzywny wzrost 

gospodarczy, pełne i produktywne 

zatrudnienie oraz godną pracę dla 

wszystkich ludzi

CEL 5. Osiągnąć równość płci oraz 

wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

CEL 12. Zapewnić wzorce zrówno-

ważonej konsumpcji i produkcji

→ Dostarczamy nowoczesne rozwiązania diagnostyczne, 

rozwijamy i udostępnimy  innowacyjne terapie popra-

wiające zdrowie i jakość życia polskich pacjentów.

→ Realizujemy akcje edukacyjne na rzecz profi laktyki 

i promowania postaw prozdrowotnych.

→ Dążymy do zapewnienia polskim pacjentom równego 

dostępu do naszych leków. 

→ Inwestujemy w badania i rozwój, wspieramy polską 

naukę i wchodzimy w partnerstwa publiczno-prywatne.

→ Budujemy gospodarkę opartą na wiedzy.

→ Rozwijamy w Polsce hub innowacji tworzący 

nowoczesne rozwiązania IT dla medycyny.

→ Dążymy do likwidowania barier w dostępie do leczenia, 

współpracując z instytucjami publicznymi, organizacja-

mi ochrony zdrowia, towarzystwami naukowymi 

i organizacjami pacjentów.

→ Wspieramy dostęp do najnowszej wiedzy naukowej. 

→ Inwestujemy w rozwój pracowników.

→ Tworzymy wysokospecjalistyczne miejsca pracy 

dla polskich ekspertów, wspierając konkurencyjność 

polskiej gospodarki w oparciu o budowanie kapitału 

ludzkiego.

→ Mamy wymierny wkład w polską gospodarkę poprzez 

podatki, wynagrodzenia oraz kontrakty z krajowymi 

dostawcami.

→ Tworzymy kulturę organizacji, która czerpie 

z różnorodności. 

→  Przestrzegamy praw człowieka i równo traktujemy 

pracowników.

→ Promujemy odpowiedzialność społeczną i zasady 

zrównoważonego rozwoju wśród naszych pracowników 

i partnerów biznesowych.
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polska historia roche

Działamy w Polsce od ponad 100 lat. Nasz kraj trwale

wpisał się w historię Roche m.in. za sprawą wybitnych 

polskich naukowców, którzy pracowali i pracują 

w oddziałach Roche w kraju i na całym świecie.

Powstaje Oddział Badań Wczesnych Faz, 

działający w ramach Centrum Naukowo-

-Przemysłowego

 

Roche we współpracy z Uniwersytetem 

Warszawskim uruchamia program 

BioMed Leaders Academy 

Inauguracja projektu „NAUKA 

RATUJE ŻYCIE” we współpracy 

z Centrum Nauki Kopernik – inicjatywa 

partnerstwa prywatno-publicznego 

na rzecz poprawy warunków leczenia 

pacjentów w Polsce oraz innowacji 

w opiece zdrowotnej i edukacji

Powstaje Roche 

Global IT Solution 

Centre

Następuje wydzie-

lenie spółki Roche 

Diabetes Care Polska

Roche we współpra-

cy z Centrum On-

kologii − Instytutem 

im. Marii Skłodow-

skiej-Curie powołuje  

Centrum Naukowo-

-Przemysłowe

Powstaje odrębna 

spółka Roche 

Diagnostics Polska

Pierwsze produkty 

Roche w Polsce

Powstaje fabryka 

Roche w Warszawie

Roche otwiera 

przedstawicielstwo 

w Warszawie

Powstaje Regionalne 

Centrum Badań 

Klinicznych

1900 1923 1989 1999 2001

2004 2011 2016 2017
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Grupa Roche – innowacje 
na rzecz zdrowia

Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Roche.

Od 120 lat Grupa Roche jest liderem farmaceutyki i dia-

gnostyki z wieloma pionierskimi rozwiązaniami dla zdro-

wia, które powstały przy wykorzystaniu zaawansowanych 

osiągnięć nauki. Dzięki połączeniu tych dwóch dziedzin 

jesteśmy liderem medycyny personalizowanej – nowocze-

snej strategii leczenia, która polega na możliwie najlepszym 

dopasowaniu terapii do konkretnego pacjenta.

Grupa Roche produkuje leki stosowane w takich dziedzi-

nach terapeutycznych jak onkologia, immunologia, 

choroby zakaźne, okulistyka oraz choroby centralnego 

układu nerwowego. Roche jest również światowym liderem 

w dziedzinie diagnostyki in vitro, diagnostyki moleku-

larnej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki 

diabetologicznej.

Grupa Roche. 
120 lat troski 
o zdrowie 
pacjentów

 #1 

w biotechnologii

#1  

w onkologii 

 #1  

w diagnostyce in vitro

53,299 
mln CHF 
–  przychody ze sprzedaży Grupy 

(+5% r/r)

93 734 

pracowników na świecie 

w ponad 

100 

krajach

137 mln 

pacjentów leczonych lekami 

Roche na świecie

295 746 

pacjentów leczonych w ramach 

badań klinicznych 

30 
centrów naukowo-badawczych

10,4 
mld   CHF 

– nakłady na inwestycje 

w badania i rozwój 

30 
leków opracowanych 

przez Roche, w tym antybiotyki, 

leki przeciwmalaryczne i chemio-

terapeutyki na liście leków pod-

stawowych Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO)

grupa roche 
w 2017 roku
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grupa roche – kluczowe osiągnięcia 2017 roku:

Nowa terapia 

dla pacjentów 

ze stwardnieniem 

rozsianym

Grupa Roche 

wprowadziła na rynek 

lek okrelizumab 

wykorzystywany 

w leczeniu rzutowych 

postaci stwardnienia 

rozsianego (RMS) 

i pierwotnie 

postępującej postaci 

stwardnienia 

rozsianego (PPMS). 

Roche Polska stara się 

o refundację leku dla 

polskich pacjentów. 

Szybka diagnoza 

chorób zakaźnych

Grupa Roche 

rozszerzyła portfolio 

systemu cobas Liat 

o szybką diagnozę, 

aby pomóc 

kontrolować 

rozprzestrzenianie się 

chorób zakaźnych.

Leczenie rzadkich 

zaburzeń krwi

Lek emicizumab został 

zatwierdzony przez 

Europejską Agencję 

Leków (European 

Medicines Agency, 

EMA) i dopuszczony 

do leczenia osób 

z hemofi lią A, 

u których doszło 

również do rozwoju 

inhibitorów VIII 

czynnika krzepnięcia. 

Obecnie Roche Polska 

stara się o refundację 

leku dla polskich 

pacjentów.

Postęp 

w immunoterapii 

nowotworów

Wyniki wielu 

badań klinicznych 

wykazały znaczące 

korzyści medyczne 

ze stosowania leku 

atezolizumab, który 

wspomaga układ 

odpornościowy 

w zwalczaniu choroby 

nowotworowej.

Odpowiedzialny 

i zrównoważony 

rozwój

Już dziewiąty rok 

z rzędu Grupa 

Roche została 

uznana za Lidera 

Zrównoważonego 

Rozwoju w sektorze 

fi rm farmaceutycznych 

według indeksu Dow 

Jones Sustainability.

Genentech – przyszłość nauki

Nie byłoby Grupy Roche bez jej laboratoriów, w tym bez 

laboratoriów Genentech. Działający w Stanach Zjedno-

czonych Genentech jest fi rmą biotechnologiczną, która 

odkrywa, opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek 

leki dla pacjentów z poważnymi lub zagrażającymi życiu 

chorobami. Tu opracowano insulinę i ludzkie hormony 

wzrostu – leki, które zmieniły sposób myślenia o farmacji 

i rozwinęły biotechnologię. 

W laboratoriach Genentech opracowano przeciwciała, 

które blokują komórki nowotworowe zawierające recep-

tor HER2. To przeciwciała, które od ponad 20 lat ratują 

życie kobiet chorych na raka piersi. Twórcą tej terapii 

jest dr Mark Śliwkowski, amerykański uczony polskiego 

pochodzenia. 

www.genentech.com

 [GRI 102-15]

13 300  

pracowników 

39 

leków opracowanych 

w laboratoriach 

Genentech

11 300  

aktualnych, 

niewygasłych patentów

około

7 000  

wniosków patentowych 

jest w trakcie 

rozpatrywania

genentech 
w liczbach

Foundation Medicine Inc. jest 

wiodącą na świecie fi rmą specjalizu-

jącą się w badaniach molekularnych. 

Foundation Medicine wraz z Roche 

rozwija nowy wymiar medycyny 

personalizowanej. Dzięki profi lo-

waniu genomowemu Foundation 

Medicine można zaoferować chorym 

więcej możliwości leczenia, ponie-

waż metoda umożliwia dopasowanie 

mutacji genowych do odpowiednich 

celowanych terapii, immunoterapii 

i badań klinicznych.

Flatiron Health – spółka zajmująca 

się technologią i usługami medyczny-

mi z siedzibą w Nowym Jorku. 

Flatiron Health jest liderem w dzie-

dzinie elektronicznej dokumentacji 

medycznej w zakresie onkologii. 

Celem fi rmy jest przyspieszenie 

badań nad rakiem i poprawa opieki 

nad pacjentem.

W skład Grupy Roche wchodzą ponadto: 
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BudujeMY partnerstwa

dla zdrowia
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Ułatwiamy dostęp 
do innowacyjnych terapii

Rozwiązania diagnostyczne Roche Diagnostics 
Jako lider w diagnostyce in vitro opracowaliśmy szereg szybkich, niezawodnych analizatorów i testów do wykrywania chorób 

oraz do diagnostyki w laboratorium,  przy łóżku chorego na oddziałach, jak i do samokontroli przez pacjenta.

W 2017 roku wprowadziliśmy do rutynowych oznaczeń nowych biomarkerów o innowacyjnej wartości medycznej, 

usprawniających proces diagnostyczno-terapeutyczny u pacjentów:  

Leki i rozwiązana diagnostyczne

Obszar Nazwa substancji czynnej

Onkologia, nowotwory piersi trastuzumab

pertuzumab

trastuzumab emtanzyna

Onkologia, nowotwory skóry wemurafenib

kobimetynib

wismodegib

Onkologia, nowotwory płuca atezolizumab

alektynib

erlotynib

Onkologia bewacyzumab

Transplantologia i nefrologia mykofenolan mofetylu

glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta

Hematologia i hemofi lia obinutuzumab

rytuksymab

emicizumab

Choroby rzadkie pirfenidon

dornaza alfa

Choroby zakaźne pegylowany interferon alfa 2a

oseltamiwir

Neurologia okrelizumab

lewodopa i benzerazyd

Reumatologia tocilizumab

leki roche wybrane rozwiązania diagnostyczne wprowadzone w 2017 roku

Cobas e801 Wysokowydajny analizator immunochemiczny wykonujący 300 oznaczeń na godzinę, pracujący

samodzielnie lub jako część systemu zintegrowanego cobas 8000, przeznaczony do dużych laboratoriów 

publicznych i komercyjnych.

CCM Dwukierunkowa linia integrująca systemy preanalityczne, analityczne i postanalityczne usprawniająca 

automatyczne przesyłanie próbek pomiędzy różnymi analizatorami i znacząco przyśpieszająca 

czas uzyskania ostatecznego kompletu wyników pacjenta.

System 

Accu-Chek 

Inform II

Profesjonalne oznaczanie glukozy na oddziałach szpitalnych umożliwiające standaryzacje oznaczeń 

glukozy  w obrębie ośrodka oraz bezprzewodowe przesyłanie wyników do centralnego komputera.

CoaguChek 

INRange

Aparat do samokontroli czasu protrombinowego (PT) ułatwiający monitorowanie i bezpieczne 

stosowanie doustnych antykoagulantów przez pacjenta.

Cobas c513 Pierwsza instalacja w dla oznaczania HbA1c. Analizator cobas c513 jest systemem dedykowanym 

do oznaczania hemoglobiny glikowanej, przeznaczonym do laboratoriów i ośrodków specjalizujących się 

w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy.

b-Amyloid  Wykrywa choroby Alzheimera.

AMH Plus Ocena rezerwy jajnikowej oraz przewidywanie odpowiedzi w kontrolowanej stymulacji jajnika.

GDF-15  Ocena zagrożenia pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym lub przewlekłą niewydolnością serca, 

a także ocena ryzyka wystąpienia poważnych krwawień u pacjentów z migotaniem przedsionków.

IGF-1  Diagnostyka zaburzeń wzrostu.

Active B12 Holotranskobalamina, diagnostyka niedoborów witaminy B12.
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Jak powstają leki w Roche? Nasze starania o dostęp 
do innowacyjnych terapii

2

Tworzymy związek wiodący, 
który będzie podstawą 

nowego leku

Budujemy partnerstwa 
publiczno-prywatne

Wdrażamy testy diagnostyczne 
i rozwiązania IT

Prowadzimy badania kliniczne

Staramy się zrozumieć
jej biologiczne aspekty

1. 

3. 

5. 

2. 

4. 

6. 

Usuwamy bariery w dostępie do leków i terapii 

poprzez partycypację w kosztach opieki medycznej, 

programy wsparcia pacjentów i modernizację proce-

sów diagnostyczno-leczniczych.

1. Partycypujemy w kosztach opieki medycznej.

Proponujemy rozwiązania, dzięki którym koszty 

leczenia dzielone są między Narodowy Fundusz 

Zdrowia a Roche w Polsce. Dzięki temu decyzje 

refundacyjne są racjonalne i bezpieczne dla bu-

dżetu państwa, a fi nansowane innowacyjne leki 

i terapie pozwalają na poprawę jakości życia 

i zdrowia polskich pacjentów. W 2017 roku złoży-

liśmy 35 wniosków o wydanie nowej lub kolejnej 

decyzji refundacyjnej dla naszych leków. 

95% sprzedawanych przez Roche leków jest 

objętych refundacją.

2. Oferujemy programy wsparcia pacjentów. 

Gdy uzyskanie refundacji leku Roche czy diagno-

styki niezbędnej do jego zastosowania jest nie-

możliwe lub ograniczone, oferujemy pacjentom 

programy wsparcia. Jest to doraźna pomoc, która 

wynika z wrażliwości naszych pracowników.

3. Modernizujemy procesy diagnostyczno-lecznicze.

Pomagamy polskim szpitalom lepiej dbać 

o zdrowie pacjentów. Zapewniamy im dostęp 

do innowacyjnych terapii, wdrażając rozwiązania, 

które trwale poprawiają standardy leczenia.

W Roche codziennie mie-

rzymy się ze złożonością 

nauk medycznych. 

Jest to konieczny wkład 

w ciągłą wymianę wiedzy 

i kompetencji przy zaanga-

żowaniu uczelni, lekarzy 

i pacjentów. Wyzwaniem 

dla działań badawczo-roz-

wojowych jest ogrom da-

nych i informacji w naukach 

medycznych. Zarządzenie 

nimi pozwala nam dziś ofe-

rować pacjentom najlepsze 

rozwiązania i pracować nad 

tymi, które potrzebne będą 

jutro.

{ }
krzysztof 

adamcewicz
dyrektor 

ds. korporacyjnych 

w roche polska

Wydatki na zdrowie per capita 

w Polsce należą do najniższych 

w Europie: kształtują się na po-

ziomie 1 798 USD przy średniej 

dla krajów OECD na poziomie 

4 003 USD*. Dlatego naszym sta-

łym celem jest zagwarantowanie 

polskim pacjentom dostępu do 

zarejestrowanych i sprawdzonych 

klinicznie innowacyjnych terapii 

oraz rozwiązań diagnostycznych 

– bez względu na ich status ma-

terialny oraz możliwości budżetu 

państwa.

Pozytywne decyzje refundacyjne 

w 2017 roku

W 2017 roku zwiększyliśmy liczbę leków 

refundowanych, tym samym chorzy 

zyskali nowe możliwości leczenia:

→ zaawansowanego raka podstawnoko-

mórkowego skóry (wismodegib),

→ czerniaka skóry terapią skojarzoną 

(kobimetynib i wemurafenib),

→ reumatoidalnego zapalenia stawów 

i młodzieńczego idiopatycznego 

zapalenia stawów (podskórna forma 

leku tocilizumab).

* Raport OECD „Health at a Glance 2017”

Dostrzegamy niezaspokojoną 
potrzebę terapeutyczną
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Budowanie wysoko wykwalifi kowanego 
kapitału ludzkiego 

Udział w badaniach klinicznych pozwala lekarzom osiągać 

poziom wiedzy i status eksperta na forum światowym 

m.in. poprzez wnoszenie wkładu specjalistycznej wiedzy 

do publikacji naukowych w renomowanych czasopismach. 

Badania kliniczne umożliwiają transfer know-how 

i kształcenie specjalistów, którzy z powodzeniem konkuru-

ją na rynku międzynarodowym i wnoszą ogromny wkład 

intelektualny w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. 

Dodatkowe źródło fi nansowania szpitali

Szpitale otrzymują wynagrodzenie za prowadzenie 

badań  klinicznych. To jedno z niewielu dostępnych 

źródeł fi nansowania działalności szpitali w Polsce, które 

nie wynika z ich kontraktu z NFZ.

Rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy

Wiedza pozyskana 

dzięki badaniom klinicz-

nym umożliwia rozwój 

innowacyjnych sektorów 

gospodarki, umacniając 

pozycję i konkurencyjność 

Polski na arenie między-

narodowej.

Korzyści dla budżetu państwa 

Od 1999 roku przeprowadziliśmy w Polsce ponad 

400 badań klinicznych, w których uczestniczyło ponad 

21 tysięcy polskich pacjentów. Były to głównie badania 

przedrejestracyjne III fazy, które generują największe 

wpływy do budżetu państwa.

Korzyści dla pacjentów

Tysiące pacjentów, którzy biorą w nich udział, zyskuje 

dostęp do innowacyjnych terapii  niefi nansowanych 

ze środków publicznych. Dla lekarzy jest to często jedyna 

możliwość zaoferowania pacjentom nowych opcji terapeu-

tycznych.

Rozwój unikalnego know-how

Wiedza pozyskana w trakcie badań  stanowi znaczący 

wkład w rozwój medycyny w zakresie skuteczności 

i bezpieczeństwa farmakoterapii.

od badań klinicznych do innowacji – wkład w polską gospodarkę

10 
mln zł   

szacowana wartość badań 

klinicznych wykonywanych 

rocznie przez Centrum 

Naukowo-Przemysłowe

Rozwijamy 
badania kliniczne

Od lat realizujemy wielomilionowe inwestycje w badania 

kliniczne. Ich celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa 

i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. W ten 

sposób rozwijamy nowe terapie lekowe stosowane m.in. 

w onkologii, immunologii, hematologii czy neurologii.

Pracujemy nad upowszechnianiem najlepszych praktyk 

w badaniach klinicznych. Angażujemy się w inicjatywy 

Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceu-

tycznych INFARMA oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej 

Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

��

Od 1999 roku zrealizowaliśmy 

ponad 400 badań klinicznych 

z udziałem ponad 

21 tysięcy pacjentów.

W 2017 roku zainwestowaliśmy 

w Polsce 97,3 mln zł w badania kliniczne.  

Przeprowadziliśmy 62 badania kliniczne 

w 277 placówkach medycznych 

z udziałem 1076 pacjentów.
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Od wiedzy do zdrowia. 
Edukacja, profi laktyka, 
diagnostyka
 [GRI 413-1]

Wspieramy inicjatywy, których celem jest poprawa sytuacji 

chorych oraz edukacja w obszarze profi laktyki, diagnostyki 

i terapii schorzeń onkologicznych, autoimmunologicznych 

czy wirusowych. Uczestniczymy w akcjach edukacyjnych, 

propagujemy postawy i zachowania prozdrowotne. Na tych 

polach współpracujemy z organizacjami, które reprezentu-

ją pacjentów. 

Nasza współpraca opiera się o wysokie standardy etyczne, 

regulacje polskiego prawa i Zasady Dobrej Praktyki Roche 

we Współpracy z Organizacjami Pacjentów. Zasady te 

zobowiązują nas do:

→ uczciwości, 

→ zachowania niezależności, 

→ szacunku, 

→ równości, 

→ otwartości,

→ respektowania wzajemnych korzyści.

W 2017 roku przeznaczyliśmy 742 tys. zł na współpracę 

z organizacjami społecznymi w ramach programów edu-

kacyjnych. Wsparliśmy działania m.in. Federacji Stowarzy-

szeń Amazonki, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicz-

nych, Fundacji Onkologicznej Alivia, Fundacji Urszuli

Jaworskiej, organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny, 

Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości, Fundacji 

SM Walcz o Siebie, Polskiego Towarzystwa Stwardnie-

nia Rozsianego, Fundacji Neuropozytywni, Fundacji 

OnkoCafe − Razem Lepiej, Stowarzyszenia „3majmy się 

razem”, Stowarzyszenia Przyjaciół  Chorych na Chłoniaki 

Przebiśnieg, Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób 

Rzadkich Orphan.
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Kampania „RZS 
Porozmawiajmy” 
z Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem 
Młodych z Zapalny-
mi Chorobami Tkan-
ki Łącznej „3majmy 
się razem” i Fundacją 
„JaTyMy”
Kampania uwrażliwia oso-

by z reumatoidalnym za-

paleniem stawów (RZS) na 

konieczność przestrzegania 

zaleceń terapeutycznych. 

RZS to choroba przewlekła, 

która wymaga odpowied-

niego leczenia przez całe 

życie, a dzięki terapii moż-

na powstrzymać jej postęp. 

W 2017 roku odbyła się już 

trzecia edycja tej ogólno-

polskiej kampanii. 

Opieka koordyno-
wana dla pacjentów 
chorych na stward-
nienie rozsiane 
– Fundacja Urszuli 
Jaworskiej
Zdajemy sobie sprawę, jak 

ważną inicjatywą dla pa-

cjentów zmagających się 

ze stwardnieniem rozsia-

nym jest wprowadzenie 

opieki koordynowanej. 

Dlatego Roche wsparł 

Fundację Urszuli Jawor-

skiej w organizacji szkoleń 

dla pacjentów, lekarzy 

oraz świadczeniodawców 

z zakresu opieki koordyno-

wanej w stwardnieniu roz-

sianym oraz jej wdrożenia 

w Polsce. Celem projektu 

jest uruchomienie 

pilotażowego systemu 

skoordynowanej opieki 

nad pacjentem ze stward-

nieniem rozsianym 

realizowanego w trybie 

ambulatoryjnym 

i domowym, przy udziale 

interdyscyplinarnego 

zespołu specjalistów.

Szkolenia dla Liderek 
Klubów Amazonki – 
Federacja Stowarzy-
szeń „Amazonki”
Już od wielu lat Roche 

współpracuje z klubami 

Amazonek w całej Polsce. 

Wiemy, jak ważne dla 

pacjentek chorych na raka 

piersi jest wsparcie kobiet, 

które doświadczyły choro-

by. W ramach współpracy 

z Roche Polska Federacja 

Stowarzyszeń „Amazonki” 

zorganizowała szkolenia 

dla Liderek Klubów 

z całej Polski. Motywem 

przewodnim warsztatów, 

któe odbyły się w 2017 r.  

była jakość życia chorych 

z zaawansowanym rakiem 

piersi. Podczas spotkania 

poruszono zagadnienia 

z zakresu leczenia za-

awansowanego raka piersi, 

zarządzania organizacją 

pacjencką, rozwoju wolon-

tariatu, a także tworzenia 

wizerunku organizacji 

w mediach. 

Wybrane inicjatywy 

zrealizowane 

we współpracy 

z organizacjami 

pacjentów:

Szkoła motywacji – 
Fundacja SM−
Walcz o siebie 
Dzięki realizowanemu 

we współpracy z Fundacją 

SM-Walcz o siebie projek-

towi chory zmagający się 

ze stwardnieniem rozsia-

nym może dowiedzieć się 

jak radzić sobie w chorobie, 

by nie traktować jej jak 

priorytet. Szkoła Motywacji 

powstała po to, by poma-

gać skuteczniej zarządzać 

codziennymi sprawami – 

kontaktem z lekarzem czy 

rodziną. Do współpracy 

przy projekcie zaproszono 

trenerów, specjalistów i le-

karzy. Stworzono specjalny 

program, który pokazuje 

jak lepiej się komuniko-

wać, jak wywierać wpływ 

i samemu bronić się przed 

niesatysfakcjonującymi 

relacjami. 

Narodowy Plan dla 
chorób rzadkich – 
Krajowe Forum na
Rzecz Terapii Chorób
Rzadkich Orphan
Rzadkie występowanie, 

trudności w rozpoznawa-

niu oraz brak świadomo-

ści społecznej wymaga 

konieczności wdrożenia 

działań umożliwiających 

poprawę sytuacji pacjentów 

cierpiących na choroby sie-

roce. Roche Polska wspiera 

Krajowe Forum na

Rzecz Terapii Chorób

Rzadkich Orphan 

w pracach nad stworze-

niem Narodowego Planu 

dla chorób rzadkich, które-

go celem jest wprowadze-

nie niezbędnych rozwiązań 

związanych z regulacją 

systemu opieki zdrowotnej 

nad tą grupą chorych oraz 

ich bliskimi.

Cykl edukacyjny 
Fundacji OnkoCafe− 
Razem Lepiej 
dla budowania 
świadomości terapii 
podskórnych
Fundacja OnkoCafe – 

Razem Lepiej zrealizowała 

cykl edukacyjny dedyko-

wany nowym formom 

podań leków – terapiom 

podskórnym. W ramach 

projektu Fundacja zreali-

zowała materiały w formie 

video-poradników, które 

w przystępny i obrazowy 

sposób wyjaśniały pacjent-

kom korzyści płynące 

z podawania leku w formie 

podskórnej. Video, dzięki 

zaangażowaniu psychoon-

kologa, lekarza onkologa 

oraz pacjentki, prezento-

wały różne perspektywy 

i rzeczywiste doświad-

czenia, dając nieocenioną 

wartość i wyjaśniając 

wątpliwości wiążące się 

z nowymi formami terapii.    

Choroba? 
Pracuję z nią! 
To zainicjowana przez 

Pracodawców RP 

platforma dialogu orga-

nizacji pacjentów  oraz 

licznych instytucji 

i organizacji działających 

na rzecz wyrównywania 

szans zawodowych osób 

chorych przewlekle (więcej 

na ten temat na stronie 76).
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Innowacje to nasze DNA
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Tworzymy innowacje 
dla zdrowia 

Inwestycje w badania i rozwój stanowią 

znaczący obszar działalności Roche Polska. 

Stale zwiększamy inwestycje, utrzymując 

w Polsce  średnio 14% tempo wzrostu 

nakładów. Reinwestujemy w Polsce blisko 

80% środków, które pozyskujemy z refundacji 

leków.

przeznaczamy miliony złotych na badania i rozwój

730 
mln zł   

łączne nakłady na 

działalność badaw-

czo-rozwojową Roche 

Polska w 2017 roku. 

2,2 
mld zł   
80% tej kwoty prze-

znaczyliśmy na rozwój 

technologii bioinfor-

matycznych.

W latach 2014-2017 

na ten cel 

przeznaczyliśmy

 blisko 

730 mln zł

542 mln zł

509 mln zł

414 mln zł

2017

2016

2015

2014

Globalne inwestycje w polskie innowacje

Doskonałym przykładem współpracy polskiej 

nauki z biznesem jest inwestycja Grupy Roche 

w odkrycie badaczy z Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Zespół naukowców pod kierunkiem 

prof. Jacka Jemielitego opracował uniwersalny 

sposób stabilizacji i zwiększenia produk-

tywności mRNA, czyli kopii niewielkich 

fragmentów DNA zwanych genami. Odkrycie 

to pozwala na dalszy rozwój nowoczesnych 

immunoterapii w leczeniu przeciwnowotwo-

rowym, tzw. szczepionek na raka.

Blisko
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Roche Global IT 
Solution Centre

Innowacje w Roche mają kilka wymiarów. Jednym z nich 

są nowe technologie informatyczne. Badania, rozwój, 

produkcja i dystrybucja nowoczesnych leków, zwłaszcza 

biotechnologicznych, nie byłyby możliwe bez zaawansowa-

nych systemów informatycznych, które wspierają zarządza-

nie danymi i ich analizę. Dlatego w 2004 roku stworzony 

został globalny hub innowacji, czyli Roche Global IT 

Solution Centre, z siedzibami w Warszawie i Poznaniu.

W Roche Global IT Solution Centre tworzymy 

innowacyjne oprogramowanie, m.in.:

→ aplikacje, które wspierają badania kliniczne 

nad nowymi lekami,

→ programy, które pozwalają na produkcję leków 

w bezpiecznych warunkach,

→ systemy optymalizujące wewnętrzne procesy fi rmy,

→ platformy do budowy portali internetowych dotyczą-

cych chorób oraz leków.

Wspieramy nie tylko wszystkie etapy procesu tworzenia 

leków, ale także rozwiązania pomocne pacjentom i leka-

rzom. Służą temu nasze aplikacje i systemy informatyczne. 

Analizujemy dane pacjentów przy wykorzystaniu big data, 

machine learning i innych nowości technologicznych. 

Dzięki temu jeszcze lepiej dopasowujemy leczenie do 

kolejnych przypadków zachorowań, bazując na wynikach 

innych pacjentów.
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Systemy zarządzania 
relacjami z klientami 
(CRM) 

Tworzymy i ulepszamy 

system CRM dla przed-

stawicieli Roche, aby 

pomóc im w zarządzaniu 

kontaktem z pracownika-

mi służby zdrowia. 

Jest to niestandardowe 

rozwiązanie oparte na 

platformie sprzedażowej 

z dodatkowym dostępem 

z urządzeń mobilnych. 

W 2017 roku udostępnili-

śmy dla Fundacji Hospi-

cjum Onkologiczne św. 

Krzysztofa, wieloletniemu 

partnerowi, bezpłatny 

dostęp do systemu CRM. 

Dzięki temu rozwiązaniu 

organizacja może sku-

tecznej zarządzać swoimi 

kontaktami. 

TriVA 

To wirtualny asystent 

głosowy Alexa Echo 

Dot z obsługą głosu dla 

pacjentów ze zdiagnozo-

wanym reumatoidalnym 

zapaleniem stawów, który 

pomaga im w codziennym 

gromadzeniu danych do-

tyczących parametrów pa-

cjenta, takich jak obecność 

lub brak objawów, poziom 

ich nasilenia, poziom 

aktywności, nastrój itp.

MI atlas  

To system, który umożli-

wia koordynatorom me-

dycznym na całym świecie 

(około 95 podmiotów 

stowarzyszonych) uzyska-

nie szybkiej informacji na 

temat leków Roche. Glo-

balny system umożliwia 

wysokiej jakości raporto-

wanie i analizę danych.

NAVIFY 
Tumor Board 
To nowe rozwiązanie 

technologiczne Roche Dia-

gnostics, które zasadniczo 

zmienia sposób, w jaki ze-

społy opieki onkologicznej 

przygotowują, przepro-

wadzają i dokumentują 

decyzje terapeutyczne 

dotyczące leczenia klinicz-

nego pacjentów z chorobą 

nowotworową. Techno-

logia wspiera współpracę 

zespołu terapeutycznego 

i standaryzuje przepływ 

informacji poprzez agre-

gowanie z wielu źródeł 

wszystkich istotnych 

danych pacjenta.

IoT@Roche #2 
Alexa Notifi cations to

rozwiązanie z obszaru 

IoT (Internet of Th ings), 

które przy wykorzystaniu 

inteligentnego asystenta 

głosowego może wesprzeć 

pacjentów z chorobą 

Alzheimera.

415 
mln zł  

wartość kontraktów 

ze współpracy 

Roche Global IT Solution 

Centre w Polsce 

450 

liczba pracowników 

Roche Global IT Solution 

Centre w Polsce

30%  

pracowników 

Roche Global IT Solution 

Centre to kobiety

Ponad

3 000  

specjalistów IT z Polski 

i zagranicy współpracuje 

z Roche przy różnych 

projektach.

Roche Global IT Solution 

Centre w Polsce 

wspiera pracę ponad 

94 000 
pracowników fi lii fi rmy 

na całym świecie.

Ośrodek utrzymuje 

30% 

dynamikę wzrostu 

w skali roku.

roche global 
it solution 

centre 
w liczbach   

Przykłady projektów współrealizowanych 
przez Roche Global IT Solution Centre:
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BioMed Leaders 
Academy. 
Nasza szkoła 
innowacyjności
Wraz z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego w 2017 

roku uruchomiliśmy BioMed Leaders Academy – autorski 

program rozwoju  studenckich inicjatyw naukowo-ba-

dawczych o największym potencjale zaistnienia na rynku. 

Pozwala on studentom i doktorantom zdobywać praktycz-

ną wiedzę z interdyscyplinarnego obszaru biotechnologii, 

farmacji, medycyny i bioinformatyki oraz rozwijać kompe-

tencje niezbędne do wdrożenia autorskich przedsięwzięć.

BioMed Leaders Academy to jedna z wielu inicjatyw, 

dzięki którym Roche zbliża biznes i naukę. W ten sposób 

przyczyniliśmy się do stworzenia wielu wyjątkowych 

przestrzeni dla rozwoju innowacji w Polsce. Tu wiedza 

łączy się z doświadczeniem i umiejętnościami, a pomysły 

i koncepcje z praktyką.

Współpraca 
z towarzystwami 
naukowymi

{ }agnieszka brzezińska
dyrektor ds. medycznych 

w roche Polska

Skuteczna terapia wielu chorób 

i podnoszenie standardów ich 

leczenia nie byłyby możliwe bez 

współpracy Roche z naukowca-

mi, klinicystami i towarzystwami 

naukowymi. Nasza współpraca 

z towarzystwami naukowymi 

opiera się przede wszystkim na 

wymianie wiedzy i doświad-

czeń oraz wspólnym dążeniu 

do rozwoju badań naukowych. 

Pozwala nam także uczestniczyć 

w wielu wartościowych inicja-

tywach środowiska medycz-

nego i diagnostycznego, które 

odpowiadają na niezaspokojone 

potrzeby pacjentów i lekarzy oraz 

przyczyniają się do podnoszenia 

jakości leczenia i propagowania 

odpowiednich postaw prozdro-

wotnych. 

Roche Polska współpracuje z towarzystwami naukowymi, 

wspierając ich działalność naukową, badawczą i edukacyj-

ną. W 2017 roku były wśród nich:

→ Polskie Towarzystwo Dermatologiczne,

→ Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne,

→ Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej,

→ Polskie Towarzystwo Hepatologiczne,

→ Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy,

→ Polskie Towarzystwo Nefrologiczne,

→ Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej,

→ Polskie Towarzystwo Transplantacyjne,

→ Polskie Towarzystwo Onkologiczne,

→ Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej,

→ Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,

→ Polskie Towarzystwo Reumatologiczne,

→ Polskie Towarzystwo Epidemiologów 

i Lekarzy Chorób Zakaźnych,

→ Polskie Towarzystwo Farmaceutycznym,

→ Polskie Towarzystwo Lekarskie,

→ Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów,

→ Polskie Towarzystwo Urologiczne,

→ Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów,

→ Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona 

i Innych Zaburzeń Ruchowych,

→ Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi,

→ Polskie Towarzystwo Neurologiczne.

2,3 
mln zł

Na wsparcie 

towarzystw nauko-

wych w 2017 roku 

przeznaczyliśmy
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Wspieramy badania 
i rozwój w Polsce

Wspieramy rozwój innowacyjności polskiej gospodarki 

na wielu płaszczyznach. Przyznajemy granty naukowo-

-badawcze oraz fi nansujemy udział lekarzy w krajowych 

i zagranicznych kongresach medycznych, umożliwiając im 

dostęp do najnowszej wiedzy o innowacyjnych metodach 

diagnostycznych i terapeutycznych.

W 2017 roku przeznaczyliśmy 10,4 mln zł na udział 

polskich lekarzy w kongresach naukowych w kraju i zagra-

nicą. Wsparliśmy też liczne instytucje ochrony zdrowia, 

towarzystwa naukowe, fundacje, uczelnie medyczne, 

przyznając im granty naukowo-badawcze na realizację: 

→ projektów badawczych, które rozwijają innowacyjne 

metody diagnostyczne i terapeutyczne,

→ szkoleń personelu medycznego,

→ działalności edukacyjnej, w tym na udział lekarzy 

w konferencjach medycznych podnoszących ich 

kwalifi kacje,

→ wsparcia ośrodków w tworzeniu infrastruktury, 

która sprzyja pracom naukowo-badawczym.

Roche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rokRoche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rok 5150
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Oto niektóre z inicjatyw środowiska medycznego 

i diagnostycznego, które wsparliśmy:

1. Projekt EpiTer realizowany przez lekarzy, którzy 

zajmują się leczeniem przewlekłych zakażeń HCV. Składa 

się on z części epidemiologicznej i terapeutycznej, a jego 

wyniki dostarczają cennych danych i są publikowane 

w specjalistycznych czasopismach naukowych. W Projek-

cie EpiTer uczestniczą lekarze z Polskiego Towarzystwa 

Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

2. Staże zagraniczne dla specjalistów reumato-
logów z Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 

w jednym z renomowanych ośrodków reumatologicz-

nych. Dzięki miesięcznym stażom zdobyli oni doświad-

czenie w leczeniu RZS-u i nawiązali trwałe relacje 

z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi.

3. Aplikacja PulmoInfo. Dzięki naszemu wsparciu 

Polska Grupa Raka Płuca rozwinęła i uruchomiła inno-

wacyjne narzędzie mobilne dla pacjentów onkologicz-

nych. Aplikacja PulmoInfo umożliwia im dostęp 

do najnowszych, praktycznych informacji terapeutycz-

nych z obszaru profi laktyki i leczenia chorób nowotwo-

rowych. Pacjenci z nowotworem płuca mogą dzięki niej 

śledzić każdy etap procesu swojego leczenia w poszcze-

gólnych stadiach choroby. W ramach współpracy z Polską 

Grupą Raka Płuca angażujemy się w działania na rzecz 

rozwijania i wdrożenia światowych standardów terapii 

raka płuca w Polsce, dążąc do wyrównywania szans 

polskich pacjentów w dostępie do efektywnej i prowa-

dzonej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną terapii tego 

najpowszechniejszego nowotworu.

4. Dostęp do informacji dla chorych na cho-
robę Parkinsona. Wsparliśmy modernizację strony 

internetowej Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona 

i Innych Zaburzeń Ruchowych. Uruchomiona została 

funkcja logowania oraz zamieszczania materiałów eduka-

cyjnych nt. diagnostyki i leczenia choroby Parkinsona 

i innych zaburzeń ruchowych.

5. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego. Celem zjazdu było przedstawienie 

dorobku naukowego polskich ośrodków neurologicznych, 

wymiana doświadczeń, prezentacja wyników najnow-

szych badań naukowych i osiągnięć w neurologii oraz 

dziedzinach pokrewnych.

6. XIII Kongres Polskiego Towarzystwa 
Transplantacyjnego. Program kongresu objął spek-

trum zagadnień, które znajdują się w obszarze zaintere-

sowań transplantologów wykonujących różnego rodzaju 

przeszczepy – narządów unaczynionych, szpiku i komó-

rek krwiotwórczych czy tkanek i komórek bankowanych. 

7. Szkolenie lekarzy hematologów w zakresie 

cytometrycznej oceny minimalnej choroby resztko-

wej (MRD). Metoda ta odgrywa coraz większą rolę 

w monitorowaniu skuteczności leczenia przewlekłej 

białaczki limfocytowej (PBL). W warsztatach, z inicjatywy 

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 

uczestniczyło 20 lekarzy ze szpitali i klinik zajmujących 

się diagnostyką cytometryczną PBL w Polsce. 

8. Breast Cancer Unit to inicjatywa Międzynarodo-

wego Towarzystwa Senologicznego, której celem jest 

tworzenie ośrodków specjalizujących się w leczeniu raka 

piersi. Aby upowszechnić tę inicjatywę, zorganizowaliśmy 

sesję wykładową prowadzoną przez Breast Cancer Unit 

podczas corocznej konferencji Roche „HER2 − dodatni 

rak piersi – STATE OF THE ART”. Wzięło w niej udział 

90 przedstawicieli ośrodków, które świadczą opiekę nad 

chorymi na raka piersi. Dzięki temu uzyskali oni m.in. 

informacje o praktycznych aspektach zdobywania przez 

ośrodki certyfi kacji Breast Cancer Unit.

9. Stworzenie funduszu badawczo–rozwojo-
wego dla młodych pracowników naukowych 

Narodowego Instytutu Leków. Z funduszu fi nansowane 

są badania i prace rozwojowe prowadzone przez młodą 

kadrę NIL.

Roche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rokRoche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rok 5352
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MotywujeMY, 

wspieraMY, doceniaMY
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Tworzymy 
przyjazne 
miejsce pracy

Tworzymy przyjazne warunki pracy. Każdego dnia dbamy 

o jakość komunikacji, atmosferę i komfort pracy w naszej 

organizacji. Dążymy do tego, by nasi pracownicy zawsze 

czuli się docenieni i szanowani. Wiemy, że ich zaangażowa-

nie, motywacja i różnorodność to nasz ogromny zasób. 

W Roche „MY” ma moc i pomaga nam budować przyja-

zne i wspierające otwartość miejsce pracy, które sprzyja 

kreatywności i tworzeniu prawdziwie innowacyjnych roz-

wiązań. Wiemy, że do rozwoju potrzebne są odpowiednie 

warunki, motywacja i jakość współpracy wewnątrz organi-

zacji. Dlatego dbamy o utrzymanie stałej komunikacji 

z pracownikami, po to, by tworzyć środowisko pracy zgod-

nie z ich potrzebami. Tak wspieramy, tak motywujemy, 

tak się rozwijamy.

[GRI 102-8, 401-1, 405-1]

roche jako pracodawca

Zatrudniamy ponad 1000 
wyjątkowych osób, które są 

potencjałem Roche.

W 2017 roku dołączyło do nas 

ponad 180 pracowników, 

w tym 80 do zespołu Roche Global IT 

Solution Centre. 

33,3% stanowisk 

kierowniczych w zarządzie fi rmy 

zajmują kobiety.

Blisko 30% pracowników 

Global IT Solution Centre to kobiety.

Średni staż pracy w Roche Polska 

to 7 lat.

Czwarty rok z rzędu 

otrzymaliśmy certyfi katy Top Employer 

Polska oraz Top Employer Europe.
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Nasi pracownicy w liczbach

liczba kobiet i mężczyzn w roche polska oraz roche diagnostics 
(stan na 31.12.2017)

Roche Polska Roche Diagnostics

Liczba pracowników 760 247

w tym

Kobiety 358 120

Mężczyźni 402 127

Kadra Zarządzająca Roche Polska
Kadra Zarządzająca Roche Diagnostics

1. Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny

2. Krzysztof Adamcewicz, 

Dyrektor ds. korporacyjnych

3. Agnieszka Brzezińska, Dyrektor ds. medycznych

4. Jean Copley, Dyrektor ds. fi nansowych

5. Filip Filipczuk, Dyrektor ds. IT

6. Krzysztof Kaczyński, Dyrektor ds. handlowych 

i dystrybucji

7. Anna Karska-Szymańska, Dyrektor 

ds. strategii produktów

8. Agnieszka Kosowska, Dyrektor ds. prawnych 

i komunikacji

9. Marcin Mazurowski, Dyrektor Roche Global IT 

Solution Centre

10. Mariusz Mulas, Dyrektor Roche Global IT 

Solution Centre

11. Paweł Pyszlak, Dyrektor Roche Global IT 

Solution Centre

12. Aleksander Sowa, Dyrektor ds. strategii rozwoju 

produktów

13. Katarzyna Tomczak, Dyrektor ds. personalnych

1. Ralf Halbach, Dyrektor Generalny 

2. Katarzyna Anyszkiewicz-Kucharczyk, 

Dyrektor Działu Prawnego, Regulacji i Jakości

3. Marta Czerniawska-Lech,

Dyrektor Działu HR i Komunikacji

4. Magdalena Dąbrowiecka, Dyrektor ds. Finansów, 

Logistyki i Administracji Przed- i Posprzedażnej

5. Kristin Dittrich-Kahl, Dyrektor Działu 

Regionalnego Centrum Wsparcia Klienta 

6. Krzysztof Gabrylewski, Dyrektor Działu IT

7. Jacek Jopek, Dyrektor Działu Serwisu 

Technicznego 

8. Alicja Kosmulska, Dyrektor Działu Molecular 

Solutions

9. Wojciech Lemski, Dyrektor ds. Medycznych

10. Krzysztof Politowski, Zastępca Dyrektora 

Finansowego ds. Kontrolingu 

11. Renata Popielecka, Dyrektor Działu Management 

Center Poland & East Europe

12. Rafał Stachurek, Dyrektor Działu Centralized 

and Point of Care Solution

[GRI 102-18] [GRI 102-18]

liczba pracowników w podziale na rodzaj zatrudnienia 

liczba pracowników w podziale ze względu na wiek 

liczba pracowników w podziale na rodzaj zatrudnienia 
(w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin) 

Roche Polska Roche Diagnostics

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Umowa o pracę na czas nieokreślony 325 368 693 112 121 233

Umowa na czas określony (okres próbny, 

czas określony, w tym zastępstwa)

32 34 66 8 6 14

Umowy cywilno-prawne 

(w tym kontrakty menedżerskie)

1 0 1 8 7 15

Roche Polska Roche Diagnostics

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Poniżej 30 lat 66 50 116 20 17 37

30 – 50 lat 268 336 604 86 86 172

Powyżej 50 lat 24 16 40 14 24 38

Roche Polska Roche Diagnostics

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Pełny wymiar godzin 352 399 751 119 127 246

Niepełny wymiar godzin 6 3 9 1  0 1
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wybrane benefity oferowane pracownikom 
roche polska i roche diagnostics

Zapewniamy pracownikom dostęp do świadczeń pracowniczych. Dbamy o ich zdrowie, zwiększamy 

komfort ich pracy oraz stwarzamy nowe możliwości rozwoju zawodowego. Myśląc o przyszłości zdrowia 

w Polsce i na świecie, myślimy też o zdrowiu naszych pracowników.

Wsparcie i świadczenia pracownicze
 [GRI 401-2]

ZDROWIE SPORT

KOMFORT 

PRACY

ROZWÓJ 

ZAWODOWY WSPARCIE INNE

• prywatna opieka 

medyczna

• opieka rehabilitacyjna

• zwrot kosztów 

zakupu okularów

• wykłady na temat 

zdrowia fi zycznego 

i psychicznego

• konsultacje fi zjotera-

peutyczne dla pracow-

ników

• promowanie nawyków 

zdrowego odżywiania 

– w kuchniach naszych 

biur pracownicy 

znajdą m.in. płatki 

zbożowe oraz wybór 

świeżych owoców

• organizacja akcji 

tematycznych m.in. 

Dni Zdrowia

• organizacja szczepień 

przeciwko grypie, 

a wiosną – badań 

sprawdzających 

poziom witaminy D

• dofi nansowanie do aktywności 

sportowych pracowników 

i ich rodzin (karta Multisport),

• zajęcia pilates w biurze

• kluby sportowe Roche, m.in. 

narciarski, żeglarski, piłkarski, 

siatkarski, biegowy, rowerowy 

czy squashowy

• udostępnienie pokoi Live Well, 

które są wyposażone w sprzęt 

sportowy (maty, rowery 

stacjonarne, piłki)

• konkurs Roche Się, czyli sporto-

wa rywalizacja pracowników 

w kategoriach: jazda na rowerze, 

jazda na rolkach oraz bieganie

• wspieranie udziału pracowni-

ków w ich inicjatywach 

sportowych m.in. m.in. 

w Mistrzostwach Polski Firm 

Farmaceutycznych w Nar-

ciarstwie Alpejskim, biegach, 

treningach Kolarstwa Górskiego, 

wyprawach nordic walking

• zachęcanie pracowników 

do korzystania z rowerów jako 

środka transportu (na początku 

wiosny organizujemy Bicycle 

Day, w tym nieodpłatny serwis 

rowerów)

• elastyczny 

czas pracy

• możliwość 

pracy zdalnej

• pakiet 

relokacyjny

• miejsce parkin-

gowe dla rowe-

rów i dostęp 

do pryszniców 

w biurze

• ubezpieczenie 

podczas służbo-

wych podróży 

zagranicznych 

• dopłaty do diet 

krajowych

• szkolenia

• kursy języka 

angielskiego, 

kursy języka 

polskiego dla 

obcokrajowców

• grupowe 

ubezpieczenie 

na życie

• plan 

emerytalny

• program 

zakupu akcji 

pracowni-

czych

• Zakładowy 

Fundusz 

Świadczeń 

Socjalnych, 

program 

„Rodzic 

w Roche”

• program 

poleceń 

„Recommend 

a Friend”

• możliwość 

zakupu 

używanego 

sprzętu IT

• możliwość 

zakupu 

samochodu 

z fl oty Roche

• nagrody 

jubileuszowe
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Różnorodność
 [GRI 405-1]

Różnice nas ciekawią, różnorodność naszych doświadczeń, 

kompetencji i osobowości jest źródłem nowych idei 

i innowacji. Dlatego dokładamy starań, aby każdy pracow-

nik czuł się ważny w naszej fi rmie, bez względu na płeć, 

wiek, poziom doświadczenia, pochodzenie i inne cechy. 

Dążymy do integrowania różnorodności naszych pracow-

ników, postrzegając ją jako cenny zasób Roche. 

Wspieramy różnorodność i zrozumienie dla różnic 

poprzez:

• warsztaty międzykulturowe dla menedżerów z Polski 

i zagranicy oraz materiały video współtworzone przez 

naszych pracowników. Dzięki nim rozumiemy, jakie 

są między nami różnice i czego możemy się od sobie 

nawzajem nauczyć, 

• wykłady z ekspertami na temat higieny zdrowia 

psychicznego,

• organizację Dnia Obcokrajowca,

• Hackathon, czyli maraton programowania dla studentów, 

podczas którego usprawniali oni m.in. portal wspierający 

aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością,

• Dzień Dziecka, w którym uwrażliwialiśmy dzieci pra-

cowników na potrzeby osób z niepełnosprawnościami,

• program IT for SHE, realizowany przez fundację Per-

spektywy, którego celem jest zwiększenie udziału kobiet 

w branży technologicznej poprzez pomoc utalentowa-

nym studentkom kierunków informatycznych w wejściu 

na rynek pracy.

Badanie zaangażowania 

w 2017 roku: 

anonimowa 
ankieta wypełniana 

online

73 

pytania zamknięte 

oraz 

2 

otwarte

97%
 pracowników 

Roche Polska 

oraz

 93% 

pracowników Roche 

Diagnostics 

podzieliło się z nami 

swoimi opiniami 

na temat 

miejsca pracy

Kobiety w IT

W 2017 roku Roche Polska został wyróżniony podczas 

IV Kongresu Różnorodności za działania prowadzone 

w Roche Global IT Solution Center w zakresie rozwija-

nia potencjału kobiet w branży IT. 

Zaangażowanie i dialog

{ }katarzyna tomczak
dyrektor ds. personalnych 

w roche polska

Relacje z pracownikami opiera-

my o stały dialog. Z uważnością 

podobną do tej, z jaką zajmuje-

my się innowacyjnymi lekami, 

od lat badamy też zaangażo-

wanie naszych pracowników. 

Wyniki badań, a także wnioski 

z codziennych dyskusji i rozmów 

z zespołami, pomagają nam 

zidentyfi kować obszary wymaga-

jące rozwoju w naszej organi-

zacji. Wiemy, że to, co zwiększa 

zaangażowanie pracowników, to 

poczucie wpływu na rzeczywi-

stość fi rmy. Dbamy o rozwiąza-

nia, które zwiększają dobrowolny 

udział pracowników w życiu 

Roche i tworzeniu przyjaznego 

środowiska pracy zgodnie z ich 

indywidualnymi potrzebami. 
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Kultura zdrowia 
w Roche

Motywujemy 
do ciągłego rozwoju

Propagujemy wśród pracowników work-life balance. 

Motywujemy do zachowania równowagi między pracą, 

życiem rodzinnym i towarzyskim, prawidłowym odżywia-

niem i aktywnością fi zyczną. Oferujemy im szereg inicja-

tyw, dzięki którym mogą aktywnie i zdrowo spędzać czas. 

Nie przy biurku, a w plenerze. W trosce o nich stworzyli-

śmy Roche dla Zdrowia, który jest częścią międzynarodo-

wego programu Roche Live Well.

Roche dla Zdrowia jest kompleksowym programem, który 

łączy wiele działań i udogodnień prozdrowotnych. W ten 

sposób tworzymy środowisko, w którym nasi pracownicy 

mogą skupić się na swoim zdrowiu i świadomie się nim 

cieszyć. 

Stwarzamy naszym pracownikom różnorodne możliwości rozwoju. Zachę-

camy ich do udziału w klasycznych szkoleniach, inspirujących spotkaniach, 

zmiany ról oraz programach dla liderów i ekspertów. Wiemy, że zadowo-

lony i pewny swoich umiejętności pracownik chętnie wykorzysta zdobyte 

doświadczenie i umiejętności w codziennej pracy.

[GRI 102-8, 401-1, 405-1]
[GRI 404-1, 404-2] 

Bezpieczeństwo 
pracowników 

Tworzymy bezpieczne miejsce pracy i podnosimy 

świadomość naszych pracowników w zakresie zasad BHP. 

W tym celu prowadzimy dla nich szkolenia na temat 

ergonomii stanowiska pracy.  

W 2017 roku 776 pracowników wzięło udział 

w szkoleniach BHP. 

W 2017 roku działało

7
całorocznych

klubów sportowych

angażujących ponad 

100 

pracowników. 

W ramach aktywności 

sportowych zorganizo-

waliśmy również regaty 

żeglarskie z udziałem

około 
80 

pracowników.

217 
pracowników 

Roche Polska 

oraz 

159 

pracowników 

Roche Diagnostics 

korzystało 

z kart Multisport.

8 041   

łączna liczba godzin 

szkoleniowych 

w Roche Polska 

w 2017 roku

24,37   

średnia liczba godzin 

szkoleniowych przypa-

dająca na pracownika 

Roche Polska 

w 2017 roku

15 768  
łączna liczba godzin 

szkoleniowych 

w Roche Global IT 

Solution Centre 

w 2017 roku

37   

średnia liczba godzin 

szkoleniowych przy-

padająca na pracow-

nika Roche Global IT 

Solution Centre 

w 2017 roku
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Start w RochePoszukiwanie 
inspiracji
 [GRI 405-1]

W 2017 roku w Roche Global IT Solution Centre skupili-

śmy się na wzmacnianiu start-upowego podejścia 

do pracy i innowacyjności.

1. Roche Start-up Day – wydarzenie, podczas którego 

dziewięć polskich start-upów o profi lu działania wpisu-

jącym się w obszary rozwijane przez Roche, zaprezento-

wało swoją ofertę. Ich przedstawiciele nawiązali kontakty 

przydatne w dalszym rozwoju autorskich 

technologii.

2. Inspirujące spotkania – wykład Arkadiusza Skuzy, 

współzałożyciela K2 Digital Ventures, który doradzał 

pracownikom, jak wspierać start-upy i korporacje 

we współpracy oraz budowaniu synergii.

3. Akademia Lidera – dwudniowe warsztaty, których 

celem było nauczenie uczestników metodologii Lean 

Startup i wdrażania w życie nowych, innowacyjnych 

pomysłów.
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1. Absolwent w Roche – dla absolwentów 

studiów magisterskich. W 2017 roku 

zakończyliśmy IV edycję programu. 

Zatrudniamy w nim stażystów na 

podstawie umowy o pracę na czas okre-

ślony, zapewniamy wszystkie benefi ty, 

szkolenia, naukę języka angielskiego, 

kartę Multisport i bony świąteczne. 

Po ukończeniu stażu w ramach progra-

mu Absolwent w Roche zatrudniliśmy 

5 osób.

4. Code4life – cykl konferencji i spotkań 

dla studentów oraz początkujących 

specjalistów IT, którzy chcą się rozwijać 

w obszarach integracji systemów, 

architektury IT, hurtowni danych 

i business intelligence na bazie 

praktycznych przykładów globalnych 

projektów Roche Global IT Solution 

Center.

2. Student w Roche – to program 

płatnych praktyk, który umożliwia 

zdobycie pierwszych doświadczeń 

zawodowych w różnych obszarach 

biznesowych Roche jeszcze w trakcie 

studiów. W 2017 roku z programu 

skorzystały 3 osoby. 

3. Akademia Medyka – program adreso-

wany do studentów, którzy chcą rozwi-

jać swoją karierę w dziale medycznym. 

Bardziej doświadczonym pracownikom 

działu medycznego oferujemy możli-

wość rozwijania swoich kompetencji 

w roli mentora.

Dla absolwentów i studentów, którzy zaczynają swoją karierę zawodową właśnie w 

Roche, prowadzimy specjalne programy:
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Wyznaczamy najwyższe 
standardy w branży

Każdego dnia przestrzegamy wysokich standardów etyki 

i restrykcyjnych przepisów prawa. Szczególny akcent 

kładziemy na transparentność i poszanowanie wszystkich 

interesariuszy, razem z którymi współtworzymy system 

ochrony zdrowia w Polsce. Nasze działania regulują doku-

menty wewnętrzne oraz, wypracowane wspólnie z branżą, 

rygorystyczne zasady współpracy z przedstawicielami 

zawodów medycznych.

Standardy etyczne
→ Kodeks Etyki Grupy Roche określa zobowiązania 

pracowników i sposób, w jaki powinni postępować, aby 

przestrzegać wysokich standardów odpowiedzialności 

i etyki w swojej pracy. Objaśnia pracownikowi, co i jak 

powinien robić, aby w wykonywaniu codziennych zadań 

uwzględniać potrzeby drugiego człowieka, pacjenta, 

społeczeństwa i środowiska. Kodeks wskazuje również, 

gdzie może on szukać pomocy i komu zgłaszać wątpli-

wości dotyczące legalności i etyczności działań.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Każdy pracownik Roche może zgłaszać sprawy, co do któ-

rych uczciwości i konsekwencji ma wątpliwości, przełożo-

nemu lub lokalnemu specjaliście ds. compliance (zgod-

ności). Służy temu także specjalna anonimowa infolinia 

Roche SpeakUp Line operująca w 99 krajach i 49 językach.

→ Kodeks Etyki dla Dostawców Roche reguluje zasady 

współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi. 

Kodeks określa reguły, jakimi powinny się kierować 

fi rmy, które chcą przystąpić do przetargu. Jest wśród 

nich m.in. przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, 

zapewnienie odpowiednich warunków pracy, ogranicze-

nie do minimum negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne. 

Kodeksy branży farmaceutycznej
W codziennym działaniu Roche Polska respektuje:

→ Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceu-

tycznego, który wyznacza normy działań w zakresie 

promocji i reklamy produktów leczniczych, organizacji 

sympozjów, kongresów i innych spotkań naukowych, 

prowadzenia badań, współpracy z przedstawicielami 

zawodów medycznych oraz organizacjami pacjentów. 

Ten zbiór regulacji powstał w oparciu o Kodeks Euro-

pejskiej Federacji Stowarzyszeń i Przemysłu Farmaceu-

tycznego (EFPIA).

→ Kodeks Przejrzystości. Pełni on funkcję samoregu-

lującą wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku 

Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych 

INFARMA. Kodeks określa zasady udostępniania

informacji na temat współpracy fi rm sygnatariuszy 

z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organi-

zacjami ochrony zdrowia.

→ Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej, który 

reguluje zasady stosowania informacji i dotyczące rekla-

my leków w ramach działań marketingowych.

Roche Diagnostics na co dzień respektuje:

→ Kodeks Etyki Branży Technologii Medycznych Med-

Tech, który wyznacza standardy i zasady współpracy 

branży technologii medycznych z sektorem ochrony 

zdrowia, szczególnie w zakresie sponsoringu bezpośred-

niego, grantów na cele edukacyjne, badawcze, stypen-

dialne czy udziału w konferencjach międzynarodowych.

Standardy bezpieczeństwa i jakości leków
Nadzór nad bezpieczeństwem leków i wyrobów medycz-

nych Roche w Polsce jest wyrazem naszej troski o życie 

i zdrowie pacjentów. Podstawowym źródłem informacji, 

które służą nam do oceny bezpieczeństwa ich stosowania, 

są informacje przekazywane przez specjalistów pracujących 

w służbie zdrowia. Współpracujemy również z instytucjami 

rządowymi i innymi podmiotami, które regulują rynek 

wyrobów medycznych i diagnostycznych w Polsce, jak 

i krajach Unii Europejskiej.

Skutecznie dbamy o bezpieczeństwo naszych leków dzięki:

→ prowadzeniu rejestru zgłoszeń działań niepożądanych,

→ przygotowywaniu raportów okresowych i dotyczących 

pojedynczych działań niepożądanych, które są zgłaszane 

przez lekarza dentystę, lekarza weterynarii, farmaceutę 

lub przedstawiciela medycznego,

→ współpracy z odpowiednimi władzami i organami nad-

zoru, w tym z Urzędem Rejestracji Produktów Leczni-

czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

→ szkoleniom i kampaniom edukacyjnym dla pracowni-

ków Roche oraz współpracujących fi rm zewnętrznych 

na temat procedur zbierania i przekazywania wszelkich 

informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych pro-

duktów leczniczych.

 [GRI 102-16, 102-9, 204-1]

współpraca z dostawcami

Roche 

Polska

Roche 

Diagnostics

Liczba dostawców 

produktów i usług

1 049 653

Liczba 

wygenerowanych 

zamówień 

dla dostawców 

towarów i usług

6 420 20 448

Firmy, które 

prowadzą działalność 

gospodarczą 

na terenie Polski

96% 92%
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Jak zgłosić działanie niepożądane leku?

1. Poprzez formularz na stronie www.roche.pl w zakładce 

   „Bezpieczeństwo produktów”.

2. Poprzez kontakt mailowy warsaw.drug_safety@roche.com.

3. Poprzez formularz zgłoszenia zdarzenia niepożądanego na iPady. 

Najwyższą jakość naszych leków zapewniamy poprzez:

→ staranny dobór wytwórców i dostawców surowców, 

które służą do ich wytwarzania,

→ przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania 

(Good Manufacturing Practice) 

oraz stały nadzór nad procesami produkcyjnymi,

→ zachowywanie wysokich standardów przechowywania 

i transportu leków,

→ prowadzenie prac badawczych oraz badań klinicznych, 

których celem jest wprowadzanie do lecznictwa 

coraz nowocześniejszych leków,

→ stałe wprowadzanie do produkcji innowacyjnych rozwiązań,

→ ograniczanie ryzyka wystąpienia wad jakościowych 

oraz przeciwdziałanie podrabianiu leków Roche, 

w tym m.in. stworzenie całodobowego systemu zgłaszania 

wad i podejrzeń podrobienia leków Roche,

→ stałą współpracę z władzami farmaceutycznymi: 

Inspekcją Farmaceutyczną – Głównym Inspektoratem 

Farmaceutycznym, Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, 

Ministerstwem Zdrowia oraz Urzędem Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakość wyrobów medycznych w Roche Diagnostics gwarantuje Polityka 

Jakości, która opiera się o certyfi katy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 13485.

D
b

aM
Y

 o
 d

o
b

re
 r

el
ac

je

Roche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rokRoche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rok 7372

http://www.roche.pl
mailto:warsaw.drug_safety@roche.com


Prowadzimy dialog 
z otoczeniem

Bez przejrzystości działania i dialogu niemożliwe jest nie 

tylko prowadzenie odpowiedzialnego biznesu, ale biznesu 

w ogóle. Dotyczy to szczególnie branży farmaceutycznej, 

która opiera się na zaufaniu w relacjach ze wszystkimi 

uczestnikami systemu ochrony zdrowia. W centrum naszej 

uwagi jest pacjent. Jego głos, potrzeby, uwagi mają istotne 

znaczenie w rozwoju nowych leków i badań klinicznych. 

Tak dokonuje się postęp w medycynie. Jesteśmy też 

w stałym dialogu z instytucjami publicznymi, lekarzami, 

stowarzyszeniami pacjentów i przedstawicielami świata 

naukowego. 

[GRI 102-12, 102-13, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

roche w polsce, nasze otoczenie

Zaufanie społeczne to nasza waluta. Jesteśmy odpowie-

dzialnym partnerem branży farmaceutycznej, diagnostycz-

nej i stowarzyszeń branżowych. W 2017 roku kontynuowa-

liśmy współpracę z wieloma podmiotami. Były to:

→ Związek Producentów Innowacyjnych 

Firm Farmaceutycznych INFARMA, 

→ Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”,

→ Izba Producentów i Dystrybutorów 

Diagnostyki Laboratoryjnej,

→ Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Platforma Farmaceutyczna, 

→ Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza, 

Pharma Committee,

→ Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.

OTOCZENIE BRANŻOWE

Organizacje pacjenckie

Towarzystwa naukowe

Naukowcy, uniwersytety, badacze

Organizacje branżowe

Jednostki edukacyjne

Konkurencja

Organizacje pozarządowe

Organizacje HTA 

(Health Technology Assessment)

OPINIA PUBLICZNA

Społeczeństwo

Media

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

Ministerstwo Zdrowia

 Narodowy Fundusz Zdrowia

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfi kacji 

(AOTMiT)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości

MIEJSCE PRACY

Pracownicy spółek Roche w Polsce

Centralne władze Roche

Udziałowcy

 Kandydaci

Absolwenci uczelni

Kontraktorzy

OTOCZENIE BIZNESOWE

Pacjenci

Pracownicy służby zdrowia

Lekarze

Administracja szpitali 

Farmaceuci

Hurtownie

Dystrybutorzy 

Dostawcy

Firmy typu CRO (Contract Research Organization)
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All.Can to międzynarodowa ini-

cjatywa powstała w 2016 roku, której 

celem jest zwrócenie uwagi opinii 

publicznej i decydentów  na koniecz-

ność stabilności opieki onkologicznej 

oraz poprawy sytuacji pacjentów 

poprzez efektywne wykorzystanie 

dostępnych zasobów fi nansowych. 

Inicjatywa All.Can w Polsce to wspól-

ny wysiłek specjalistów onkologów, 

ekspertów oraz przedstawicieli 

pacjentów i przemysłu farmaceutycz-

nego, którego pierwszymi rezultatami 

są publikacja raportu „All.Can: popra-

wa efektywności i stabilności opieki 

onkologicznej. Rekomendacje dla 

Polski” oraz skierowanie petycji 

do decydentów. Kolejne działania 

skupią się przede wszystkim na pro-

mocji rekomendacji poprzez udział 

w wydarzeniach poświęconych opiece 

onkologicznej oraz zaangażowaniu 

decydentów w dialog na temat ko-

niecznych reform. 

Zdrowy Dialog to platforma 

cyklicznych spotkań dedykowanych 

liderom organizacji pacjentów, którą 

zainicjowaliśmy w 2017 roku. Jej 

zadaniem jest umożliwienie wymiany 

doświadczeń i dzielenie się wiedzą 

pomiędzy organizacjami zrzeszający-

mi pacjentów i działającymi na 

ich rzecz oraz przedstawicielami 

poszczególnych pionów Roche Polska. 

W spotkaniach z cyklu „Zdrowy 

Dialog” każdorazowo, zgodnie 

z aktualnymi potrzebami liderów 

organizacji pacjenckich, uczestniczą 

zaproszeni eksperci polskiego systemu 

ochrony zdrowia, którzy omawiają 

aktualne wyzwania i dzielą się 

doświadczeniami z uczestnikami 

spotkań.   

Choroba? Pracuję z nią! 
to zainicjowana przez Pracodawców 

RP platforma dialogu organizacji 

pacjentów oraz licznych instytucji 

i organizacji działających na rzecz 

wyrównywania szans zawodowych 

osób chorych przewlekle. Mamy 

przyjemność być partnerem tej uni-

kalnej inicjatywy, która zainspirowała 

debatę publiczną nt. wyzwań związa-

nych z aktywnością zawodową osób 

zmagających się z chorobami prze-

wlekłymi, uwrażliwiając na potrzebę 

wdrażania systemowych rozwiązań, 

których celem jest zapobieganie wy-

kluczeniu zawodowemu osób chorych 

przewlekle i umożliwienie im pełnie-

nia ról zawodowych podczas terapii. 

Inicjatywa ta spotkała się z ogromnym 

zainteresowaniem i gotowością do 

dialogu m.in. ze strony Rzecznika 

Praw Pacjenta, przedstawicieli Mini-

sterstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej, a także Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Działamy globalnie, 
jesteśmy potrzebni lokalnie

Stałe wspieranie rozwoju i wzmacnianie społeczności 

lokalnych we wszystkich miejscach, w których prowadzimy 

działalność, to przejaw naszej odpowiedzialności. 

Siłą Roche jest zaangażowanie pracowników z całego świa-

ta. Dzięki niemu możemy tworzyć coraz lepiej dopasowane 

programy socjalne i systemy opieki społecznej.

Globalny program Children’s Walk. Marsz dla Afryki

Od pierwszego Roche Children’s Walk w 2003 roku, który 

jest sztandarową inicjatywą Roche na rzecz społeczności lo-

kalnych na świecie, udział w tym charytatywnym spacerze 

wzięło:

→ ponad 200 000 pracowników, 

→ którzy zebrali ponad 15,4 miliona franków szwajcar-

skich. 

Okazją do corocznego Children’s Walk – Marszu dla Dzieci 

jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego. Roche 

podwaja kwotę zebraną przez pracowników. Środki te sta-

nowią wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz dzieci m.in. 

w krajach rozwijających się – Malawi, Etiopii i na Fili-

pinach. Większość funduszy trafi a na konto Funduszu 

Powierniczego Roche Employee Action and Charity 

(Re&Act), prawnie niezależnej organizacji. Re&Act współ-

pracuje z UNICEF-em i ActionAid Malawi, wspierając 

programy edukacyjne i zdrowotne, które promują samo-

wystarczalne życie. W 2017 roku w kampanii uczestniczyło 

145 oddziałów Roche w 70 krajach. W polskim oddziale 

Roche w akcję zaangażowało się 107 pracowników, którzy 

zorganizowali m.in. kiermasz kulinarny. Dzięki podjętym 

działaniom udało im się zebrać 5 800 zł. 

[GRI 413-1]

IT for SHE

W 2017 roku zachęcaliśmy kobiety do pracy w branży 

IT. Program mentoringowy był skierowany do studentek, 

które dzięki udziałowi w nim rozwijały swoje kompetencje 

w obszarze programowania, zarządzania projektami, pla-

nowania kariery zawodowej i przywództwa. IT for SHE 

to wspólna inicjatywa Roche, Fundacji Edukacyjnej Per-

spektywy, Fundacji Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji 

i 6 innych fi rm technologicznych. 

Szlachetna Paczka 

W ramach Szlachetnej Paczki w 2017 roku zorganizowali-

śmy lunch połączony z „targiem”, na którym nasi pracow-

nicy mogli kupić własnoręcznie przygotowane przetwory. 

Zebrane środki przekazaliśmy na zakup produktów 

potrzebnych dwóm rodzinom.

Wspieramy zwierzaki

Wspólnie w pracownikami Roche Global IT Solution 

Centre podczas akcji „Wspieramy zwierzaki” zebraliśmy 

278,5 kg karmy dla psów i kotów.

Calories4Others

To inicjatywa, która łączy sport z działaniem charytatyw-

nym. Zgodnie z jej zasadami pracownicy Roche Global IT 

Solution Centre zamieniają mierzone za pomocą aplikacji 

Endomondo kalorie lub kilometry ze sportowych aktyw-

ności na pieniądze przekazywane na cele charytatywne. 

W 2017 roku wspieraliśmy również Fundację Girls Code 

Fun oraz Grupę Adrenaltika, która prowadzi szkolenia 

z zakresu pierwszej pomocy.

Na rzecz dialogu angażujemy się w liczne inicjatywy, m.in.:
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Po stronie natury. Zielone biura

Zrównoważony rozwój i działalność odpowiedzialna wobec 

środowiska naturalnego stanowią integralną część naszego 

biznesu. Globalne działania Roche wykraczają daleko poza 

wymogi prawne. Inwestujemy w innowacyjne technologie 

przyjazne środowisku i prowadzimy programy szkoleniowe 

dla naszych pracowników. Dzięki temu nawyki proekolo-

giczne są rutynową częścią naszej codziennej pracy i życia.

 [GRI 302-1, 305-1, 303-1]

Energia •  Korzystamy z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

•  Stosujemy energooszczędne ustawienia klimatyzatorów.

•  Wykorzystujemy oświetlenie typu LED w najczęściej użytkowanych pomieszczeniach biurowych.

•  Używamy sprzętu IT i AGD o najwyższej klasie efektywności energetycznej.

Odpady •  Segregujemy odpady we wszystkich biurach. 

•  Dbamy o recykling elektrośmieci, a w szczególności zużytych analizatorów od klientów 

Roche Diagnostics. 

•  Prowadzimy akcję FollowMePrinting – ekologiczny i intuicyjny system zarządzania wydrukami, 

w którym przed skorzystaniem z drukarki konieczne jest zalogowanie się.

Emisje • Promujemy dojazd do biura komunikacją miejską lub rowerem.

• Oferujemy pracownikom naszego biura przy ul. Domaniewskiej przejazdy specjalnym busem 

od najbliższej stacji metra. 

• Edukujemy pracowników w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem służbowym. 100% użytkowni-

ków samochodów służbowych w Roche Polska wzięło udział w szkoleniach z zakresu ekojazdy.

• Prowadzimy testy samochodów elektrycznych, które w przyszłości mogą służyć do przejazdów 

służbowych.

• Poziom emisji ciepła naszej fl oty wyniósł w 2017 roku 2,13 MJ/km. Naszym celem na najbliższe lata 

jest redukcja tego wskaźnika do poziomu poniżej 2,0 MJ/km.

• Wymieniamy urządzenia chłodnicze i instalacje, które zawierają czynniki chłodnicze HFC – 

fl uoropochodne węglowodory szkodliwe dla warstwy ozonowej i klimatu. Zastępujemy je naturalnymi 

czynnikami chłodzącymi R-717 (amoniakiem). W 2017 roku zainwestowaliśmy w wymianę instalacji 

w Hurtowni Roche Polska 2,7 miliona złotych.

Zielone biura Roche w Polsce

Nasze oddziaływanie na środowisko naturalne w Polsce 

to w praktyce ślad, który pozostawia w nim funkcjonowa-

nie biur Roche. Dlatego szczególną wagę przykładamy 

do wdrażania polityki zielonego biura.

nasze wyniki środowiskowe

Roche Polska Roche Diagnostics

Całkowite zużycie energii

ze źródeł nieodnawialnych 46,184 GJ 2 052,285 GJ

z odnawialnych źródeł 5,778 GJ 205,959 GJ

Całkowita emisja CO
2
 do atmosfery 657 t CO

2
e 1007 t CO

2
e

Całkowite zużycie wody 4944 m3 843 m3

D
b

aM
Y

 o
 d

o
b

re
 r

el
ac

je

Roche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rokRoche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rok 7978



06

O
 r

ap
or

ci
e

O raporcie

Roche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rokRoche. Innowacje tworzyMY w Polsce / raport csr za 2017 rok 8180



Informacja o raporcie

Raport CSR za 2017 rok „Roche. Innowacje tworzymy  
w Polsce” jest czwartym raportem Roche Polska, w którym 
kompleksowo prezentujemy wpływ naszej firmy na kwestie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Raport opisuje 
działalność dwóch naszych spółek – Roche Polska oraz 
Roche Diagnostics Polska. Przedstawiamy w nim komplek-
sowo nasze wyniki oraz osiągnięcia w 2017 roku. 
 
W każdym obszarze naszej działalności przykładamy 
szczególną wagę do przestrzegania najwyższych standar-
dów. Również w zakresie raportowania naszego wpływu 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego korzystamy 
z najpopularniejszego międzynarodowego standardu rapor-
towania – Global Reporting Initiative. W trakcie procesu 
raportowania dokonaliśmy analizy istotności tematów 
związanych z naszą działalnością. Podczas warsztatu de-
cyzyjnego z najwyższą kadrą menedżerską Roche w Polsce 
wybraliśmy kluczowe tematy do zaprezentowania w rapor-
cie za 2017 rok (tematy oznaczone w tabeli jako ważne). 
Następnie do każdego obszaru dopasowaliśmy wskaźniki 
standardu GRI lub opracowaliśmy wskaźniki własne, które 
najlepiej obrazują nasz wpływ na wybrane kwestie i realiza-
cję naszej strategii odpowiedzialnego biznesu.

Szczególnie chcemy podziękować wszystkim pracownikom 
Roche Polska i Roche Diagnostics za poświęcony czas  
i zaangażowanie przy tworzeniu raportu. Dzięki Waszemu 
wsparciu raport CSR za 2017 w pełni odzwierciedla skalę  
i wpływ naszej działalności.
 
W procesie raportowania wspierali nas również zewnętrz-
ni eksperci z firmy doradztwa komunikacyjnego i public 
relations BrandLab oraz firmy doradczej CSRinfo.  
Grafikę przygotowała Olga Figurska ze studia Lunatikot.

wybrane wskaźniki standardu raportowania global reporting initiative

Numer wskaźnika Zakres tematyczny Strona
O ROCHE POLSKA I ROCHE DIAGNOSTICS  

 GRI 102-1 Nazwa organizacji 13
 GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi 11, 12, 

34-35
 GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 13
 GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej 12
 GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji 13
 GRI 102-6 Obsługiwane rynki 12
 GRI 102-7 Skala działalności 10-14

 GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację deklaracje, zasady i inicjatywy 71, 74
 GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach, udział w Radach Programowych 71
 GRI 102-14 Oświadczenie najwyższego kierownictwa (Roche Polska i Roche Diagnostics) 4-7
 GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych  

organizacji
2-3

GRI 103-1/2/3 ważny temat: Zgodność działalności z prawem i regulacjami 70-71
 GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań 70-71
 GRI 102-18 Struktura organizacji (uproszczony schemat) 58

RELACJE Z INTERESARIUSZAMI
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą 75
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację 74-75
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy 74, 76
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy 76

RELACJE Z DOSTAWCAMI
 GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw (wskaźnik raportowany częściowo) 70-71
 GRI 204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia 

działalności
70

NASZE PRODUKTY I USŁUGI
 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Skuteczność, bezpieczeństwo i jakość leków 36-37, 

72
 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów 34-37
 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Dostępność leków 34-37

INNOWACJE
 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Inwestycje w obszarze R&D w 2017 roku 38-39, 

46-47, 
50

 Wskaźnik własny Roche Wydatki na R&D w raportowanych roku 47
 Wskaźnik własny Roche Inwestycje Roche Polska w badania i rozwój w obszarze badań klinicznych 39

 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Inwestycje w rozwiązania informatyczne − bioinformatyka 48-49

{ }izabella  
dessoulavy-gładysz

patient outreach  
and external  

communications manager 
odpowiedzialna  
za prowadzenie  

i raportowanie działań csr 
w roche polska
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 Wskaźnik własny Roche Wartość kontraktów ze współpracy Roche Global IT Solution Centre w Polsce 

w raportowanym roku

48

 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji 52-53

 Wskaźnik własny Roche Przykłady wymiany doświadczeń i wsparcia inicjatyw naukowych środowiska 

medycznego i diagnostycznego

52-53

 Wskaźnik własny Roche Wartość wsparcia udziału lekarzy w naukowych kongresach krajowych 

i zagranicznych (PLN)

50

 Wskaźnik własny Roche Wartość badań wykonywanych w raportowanym roku w Centrum 

Naukowo-Przemysłowym 

39

MIEJSCE PRACY

 GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz 

organizacji, w tym: 

59

 GRI 102-8 Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć  i rodzaj zatrudnienia 59

 GRI 102-8 Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia 

(w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin) w podziale na płeć

59

 Wskaźnik własny Roche Zmiany stanowiska/awanse − liczba i odsetek 57

 Wskaźnik własny Roche Średni staż pracy w fi rmie (w latach) 57

 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Budowanie zaangażowania pracowników 62, 65

 GRI 405-1 Różnorodność − skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale 

na kategorie płci, wieku i innych wskaźników różnorodności

58

 GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefi ty) zapewniane pracownikom pełnoetatowym 61

 GRI 404-1 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury 

zatrudnienia

65

 Wskaźnik własny Roche Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach BHP 64

 GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego 65

 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Wsparcie rozwoju zawodowego osób młodych 66-67

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Edukacja prozdrowotna 40-43

 Wskaźnik własny Roche Wysokość wsparcia udzielonego przez Roche Polska organizacjom 

i stowarzyszeniom pacjentów 

40

 GRI 103-1/2/3 ważny temat: Współpraca z towarzystwami naukowymi 51-53

 Wskaźnik własny Roche Wsparcie towarzystw naukowych przez Roche Polska w 2017 r. 51

 GRI 413-1 Programy społeczne dotyczące zaangażowania społeczności lokalnej 77

TEMATY ŚRODOWISKOWE

Energia

 GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji 79

Emisje

 GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 79

Woda

GRI 303-1 Całkowite zużycie wody 79
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