Społeczne zaangażowanie Roche Polska
Raport 2015
W trosce o lepsze życie – teraz i w przyszłości

Innowacja
sprzyja
rozwojowi

„Ponieważ dostarczamy
pacjentom leki mające
istotny wpływ na długość
i jakość ich życia, czujemy
się współodpowiedzialni
za skuteczność systemu
ochrony zdrowia,
którego jesteśmy częścią”.
Wiktor Janicki

Innowacja to najlepsze słowo, które opisuje działalność firmy Roche na
świecie, a w szczególny sposób także w Polsce. Innowacja przejawia się
w wielu obszarach naszej działalności – w rozwoju nowoczesnych leków,
rozwiązań IT, a także w polityce zatrudnienia, codziennych praktykach
biznesowych i w komunikacji z naszymi interesariuszami. Milionom
pacjentów na całym świecie dostarczamy nowoczesne, ratujące zdrowie
i poprawiające jakość życia terapie. Polski oddział ma swój unikatowy
wkład w ten proces poprzez „hub innowacji IT” – zlokalizowane w Polsce
Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche. To właśnie w nim powstają
innowacje informatyczne dla ochrony zdrowia, stawiając nasze Centrum
w jednej linii z ośrodkami w Europie Zachodniej czy Dolinie Krzemowej.
Przejmując w 2015 roku stery Roche Polska, postawiłem sobie za cel, aby
kontynuować rozwój naszej firmy w duchu innowacji oraz współodpowiedzialności za dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych terapii. Ponieważ dostarczamy pacjentom leki mające istotny wpływ na długość i jakość ich życia, czujemy się współodpowiedzialni za skuteczność systemu
ochrony zdrowia, którego jesteśmy częścią. Dlatego właśnie tak wiele miejsca w naszym raporcie poświęcamy relacjom naszej firmy z uczestnikami
polskiego systemu ochrony zdrowia.
Dostarczając szpitalom innowacyjne leki, wypracowujemy zyski. Zyski,
które inwestujemy globalnie i lokalnie w badania i rozwój nowych terapii,
ale też w programy wsparcia ważnych inicjatyw środowiska medycznego,
edukację lekarzy, projekty realizowane przez organizacje reprezentujące
pacjentów i osoby – z różnych powodów ekonomicznych i zdrowotnych
– społecznie wykluczone. O tych wszystkich inicjatywach piszemy
w niniejszej publikacji.
Zapraszam do lektury i poznania kluczowych aspektów działalności
Roche Polska.

Wiktor Janicki
dyrektor generalny Roche Polska
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Zaangażowanie
jest w naszym
DNA
Wydanie drugiej edycji raportu społecznego zaangażowania to czas podsumowania pracy, jaką wykonaliśmy w 2015 roku – realizując nowe projekty
i kontynuując podjęte wcześniej przedsięwzięcia i zobowiązania. W raporcie przedstawiamy nie tylko nasze dokonania, ale także wyzwania, z którymi
nadal się mierzymy.
Czujemy się społecznie odpowiedzialni i wiele wymagamy od siebie w tej
kwestii. Chcemy, aby nasze podejście motywowało także innych do odpowiedzialnego działania na rzecz potrzebujących i środowiska naturalnego.
Zależy nam także na jak największej przejrzystości. Liczymy, że przysłuży się
do tego kolejna publikacja naszego raportu, którego nadrzędnym celem jest
zaprezentowanie opinii publicznej naszej działalności biznesowej w szeroko
rozumianym kontekście społecznym.
Druga edycja raportu uwzględnia uwagi, z jakimi się zetknęliśmy po publikacji podsumowującej rok 2014. Tegoroczną edycję przedstawiamy w nowej
formie graficznej. Mniej mówimy o sobie, zapraszając częściej do wypowiedzi na łamach raportu zarówno przestawicieli instytucji współpracujących
z Roche, jak i naszych pracowników. Certyfikaty, które zdobywamy, potwierdzają, że utrzymujemy wysokie standardy zarówno w działaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Według indeksu Dow Jones Sustainability siódmy
rok z rzędu Grupa Roche została uznana za lidera zrównoważonego rozwoju
w sektorze farmaceutycznym, biotechnologicznym i nauk przyrodniczych.
Lokalnie po raz drugi zostaliśmy wyróżnieni za naszą politykę zatrudnienia
certyfikatem Top Employer Polska i Top Employer Europe.
Dbając o lepszą komunikację ze społeczeństwem, zaistnieliśmy w mediach społecznościowych i uruchomiliśmy w 2015 roku oficjalny profil
@RochePolska na Twitterze.
Zapraszam do lektury raportu, który przybliża naszą działalność w 2015 roku
oraz jej wpływ na społeczeństwo i środowisko. Zachęcam też do dzielenia
się uwagami dotyczącymi tej publikacji – będą one bardzo cenne przy pracy
nad jej kolejną edycją.

„Chcemy, aby nasze
podejście motywowało
także innych
do odpowiedzialnego
działania na rzecz
potrzebujących
i środowiska naturalnego”.
Agnieszka Brzezińska

Agnieszka Brzezińska
dyrektor ds. komunikacji Roche Polska
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Rozdział 1.

Roche w 2015 roku
– co osiągnęliśmy
w perspektywie
globalnej i lokalnej
Roche jest światowym liderem
w biotechnologii, onkologii,
immunologii, neurobiologii,
diagnostyce in vitro i na rynku
szpitalnym.
Przełomowe terapie
Oferowane przez nas terapie
stanowią przełom w leczeniu
i poprawiają rokowania
w przebiegu wielu chorób.

Diagnostyka laboratoryjna
Jesteśmy światowym liderem
w medycznej diagnostyce
laboratoryjnej.

Dostępne leki
29 medykamentów opracowanych
przez Roche znajduje się na liście
leków podstawowych Światowej
Organizacji Zdrowia.
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Roche w 2015 roku – co osiągnęliśmy w perspektywie globalnej i lokalnej

Grupa Roche
Roche to największa na świecie
firma biotechnologiczna działająca
na rzecz ochrony zdrowia. Została
założona w 1896 roku w Bazylei,
w Szwajcarii.

Innowacja: mamy to w genach
Pracujemy w wielu dziedzinach i wielu miejscach świata, dokonując
odkryć naukowych i definiując na nowo cele badawcze we wszystkich
tych obszarach, w których może to prowadzić do poprawy zdrowia
i jakości życia pacjentów. Próbujemy zrozumieć, czym różnią się choroby na poziomie molekularnym. Dzięki temu możemy opracowywać nowe testy i leki, które zapobiegają rozwojowi chorób, pomagają
je diagnozować i leczyć. Zależy nam, aby produkty Roche były dostępne dla wszystkich pacjentów, którzy ich potrzebują.
Połączone siły działów diagnostyki i farmacji pozwalają nam realizować strategię medycyny personalizowanej, zgodnie z którą możliwe jest precyzyjne dopasowanie właściwego leczenia do konkretnego
pacjenta.
Kim jesteśmy?
Jako największa na świecie firma biotechnologiczna opracowujemy
innowacyjne leki, poprawiając tym samym wyniki leczenia oraz standardy opieki medycznej w wielu dziedzinach takich jak: onkologia,
immunologia, hematologia, reumatologia, okulistyka i neurobiologia.
Jesteśmy także światowym liderem w medycznej diagnostyce laboratoryjnej. Umożliwia nam to budowanie długotrwałych relacji ze środowiskami naukowymi i akademickimi, a także z placówkami opieki
zdrowotnej na całym świecie.
Rodzina założycieli firmy wciąż ma kontrolny pakiet akcji Roche.
Ta stabilność własnościowa pozwala na zachowanie zrównoważonego podejścia do rozwoju firmy i skupianie się na działaniach, które
stanowią trwałą wartość dla pacjentów, ich bliskich i całego społeczeństwa. Nasze dziedzictwo oparte jest na szacunku dla jednostki,
jak również dla społeczeństw i świata, w którym żyjemy.
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29 leków
Roche na liście leków podstawowych WHO
− Światowej Organizacji Zdrowia

91 747 pracowników
w ponad 100 krajach
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Roche w 2015 roku – co osiągnęliśmy w perspektywie globalnej i lokalnej

9,3 mld CHF
wyniosły inwestycje w badania i rozwój
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Jak działamy?

Pacjenci
w centrum uwagi

Badania
naukowe

Medycyna
personalizowana

 Edukacja na temat chorób
i ich leczenia
 Wspieranie organizacji pacjentów
 Monitorowanie skuteczności
i bezpieczeństwa leków, a także
przeciwdziałanie ich fałszowaniu

 Zróżnicowane portfolio leków
 Przełomowe wynalazki w medycynie
 Rzetelność danych w badaniach
klinicznych

 Innowacyjna strategia rozwoju
nowych leków
 Diagnostyka molekularna
i terapie celowane

Doskonałe
miejsce pracy

Trwała
wartość

 Zaangażowanie pracowników
i rozwijanie talentów
 Dobre wynagrodzenie
oraz dodatki pozapłacowe
 Zaangażowanie kierownictwa
 Efektywność organizacyjna

 Dbałość o środowisko naturalne
 Poszanowanie prawa i etyki
 Bezpieczeństwo pracy
 Zaangażowanie w życie społeczności
lokalnych
 Efektywne zarządzanie łańcuchem
dostaw

Dostęp do opieki
zdrowotnej
 Wzmacnianie infrastruktury
opieki zdrowotnej
 Zwiększanie dostępu do leków
na rynkach wschodzących
i rozwiniętych
 Zrównoważona polityka cenowa,
dostosowana do lokalnych warunków
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Roche w 2015 roku – co osiągnęliśmy w perspektywie globalnej i lokalnej

Roche Polska w 2015 roku

Dostarczyliśmy leki dla ponad

700 000
polskich pacjentów

1173

Umożliwiliśmy
pacjentom dostęp
do innowacyjnego leczenia w badaniach klinicznych

Wsparliśmy organizacje

zrzeszające i reprezentujące polskich
pacjentów
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Kodeks Przejrzystości,

Wdrożyliśmy
działając na rzecz jak największej transparentności
relacji w przemyśle farmaceutycznym
Otrzymaliśmy certyfikaty Top Employer
Polska i Top Employer Europe drugi
rok z rzędu
Zorganizowaliśmy pierwszą konferencję
dla polskich specjalistów z branży IT –

Code4Life

@RochePolska

Wzmocniliśmy naszą komunikację
w mediach społecznościowych
– @RochePolska na Twitterze
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Rozdział 2.

Raport – jakie
informacje w nim
przedstawiamy
Raport społecznego zaangażowania
za rok 2015 informuje o tych
działaniach Roche Polska,
które są istotne dla naszych
interesariuszy. W publikacji
przedstawiamy podejście Roche
do zrównoważonego rozwoju
oraz wdrażania społecznej
odpowiedzialności we wszystkich
obszarach działania firmy.
Pacjent w centrum uwagi
Pacjenci są dla nas aktywnymi
uczestnikami procesu
diagnozowania i leczenia.

Wyróżniany pracodawca
Zapewniamy naszym pracownikom
atrakcyjne warunki pracy i dążymy
do ciągłej ich poprawy.

Ochrona środowiska
Dbamy o to, by wszystkie nasze
biura były ekologiczne w każdym
aspekcie.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015
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Raport – jakie informacje w nim przedstawiamy

Rok 2015 – kluczowe osiągnięcia i wyzwania
Jedna z naszych innowacyjnych terapii stosowanych w leczeniu chorych
na raka piersi z dodatnim receptorem HER2 otrzymała wyróżnienie
Prix Galien.
Zaangażowanie i praca naszego działu międzynarodowych badań
klinicznych umożliwiły prawie 1200 polskim pacjentom udział
w badaniach klinicznych leków Roche i tym samym zapewniły
im innowacyjne leczenie chorób onkologicznych, stwardnienia
rozsianego, hemofilii A i innych.
(  Więcej w rozdziale 5: „Innowacje w medycynie – zwiększanie
dostępu polskich pacjentów do leczenia” na str. 53–57)
Nasza firma jest sygnatariuszem Kodeksu Przejrzystości. Dokument ten wprowadza zasadę dodatkowej transparentności w relacjach pomiędzy branżą farmaceutyczną a pracownikami i organizacjami ochrony zdrowia. W 2015 roku koncentrowaliśmy wysiłki
na wdrożeniu Kodeksu oraz popularyzacji jego zasad zarówno
w środowisku pracowników ochrony zdrowia, jak i wśród naszych
pracowników.
(  Więcej w rozdziale 5: „Innowacje w medycynie – zwiększanie
dostępu polskich pacjentów do leczenia” na str. 59 i 104)
Wyróżnienie Prix Galien otrzymała jedna z naszych innowacyjnych
terapii stosowanych w leczeniu chorych na raka piersi z dodatnim
receptorem HER2.

Rok 2015 pełen był ważnych wydarzeń dla Roche Polska. Podobnie jak
w ubiegłym roku skupiliśmy się przede wszystkim na poprawie dostępu
chorych do sprawdzonych i uznanych na całym świecie terapii, przyczyniających się do wydłużenia i poprawy jakości życia pacjentów.
Mimo trudności z uzyskaniem refundacji dla nowych terapii nie ustajemy w staraniach o zapewnienie dostępu do nich wszystkim, którzy
tego potrzebują.
(  Więcej w rozdziale 5: „Innowacje w medycynie – zwiększanie
dostępu polskich pacjentów do leczenia” na str. 48–51)
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Pod koniec roku zaszły zmiany personalne w kierownictwie firmy.
Ewa Grenda po dziesięciu latach kierowania Roche Polska objęła
funkcję regionalną i nadzór nad spółkami Roche w 11 krajach
regionu europejskiego. Od listopada 2015 roku na stanowisku
dyrektora generalnego zastąpił ją Wiktor Janicki, który od 2010 roku
pełnił funkcję dyrektora finansowego Roche Polska.
W minionym roku po raz pierwszy opublikowaliśmy raport naszego
społecznego zaangażowania, a chcąc częściej brać udział w debacie
publicznej i zabierać głos w sprawach istotnych dla systemu opieki
zdrowotnej, założyliśmy konto @RochePolska na Twitterze.
Komunikując się z naszym otoczeniem, chcemy jeszcze lepiej
przyczyniać się do rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

Kontynuowaliśmy nasze starania, aby Roche Polska był coraz lepszym
miejscem pracy. Wprowadziliśmy program Rodzic w Roche, czyli pakiet
udogodnień dla rodziców pracujących w Roche Polska. Cieszymy się
z przyznanych nam certyfikatów Top Employer Polska i Top Employer
Europe, potwierdzających wysokie standardy naszej polityki zatrudniania.
(  Więcej w rozdziale 6: „Najlepsze miejsce pracy – jakim jesteśmy
pracodawcą” na str. 86 i 91)

Dzięki organizacji konferencji Code4Life dla specjalistów branży IT,
nieodzownych dziś w branży farmaceutycznej, jesteśmy postrzegani
jako dobry pracodawca w branży usług informatycznych oraz nowych
technologii.
(  Więcej w rozdziale 6: „Najlepsze miejsce pracy – jakim jesteśmy
pracodawcą” na str. 88)
Kierownictwo Roche Polska
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Raport – jakie informacje w nim przedstawiamy

Zawartość i cele raportu
Tegoroczny raport podsumowuje nasze starania o poprawę dostępu
polskich pacjentów do uznanych na całym świecie terapii.

Wzmacniamy pozycję wiarygodnego partnera
Jednym z priorytetów Roche Polska jest budowa kapitału społecznego zaufania do systemu ochrony zdrowia. Naszym celem jest utrzymanie i wzmocnienie pozycji wiarygodnego partnera wobec interesariuszy. Tegoroczny raport to przede wszystkim podsumowanie
naszych starań o poprawę dostępu polskich pacjentów do uznanych
na całym świecie terapii. Elementem tego procesu jest zwiększanie
podmiotowości pacjentów jako aktywnych uczestników procesu diagnozowania i leczenia. Wierzymy, że przejrzystość to ważny aspekt
budowania tej podmiotowości i jednocześnie fundamentalna zasada, na której opiera się społeczna odpowiedzialność biznesu. Musimy
zadbać o to, by chorzy, ich bliscy oraz całe społeczeństwo rozumieli,
na czym polega współpraca Roche z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia oraz jaka jest jej wartość.
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Dążymy do tego, by raport pozwalał czytelnikom ocenić wiarygodność i odpowiedzialność Roche Polska, a także aktywność naszej firmy w tworzeniu nowej jakości w medycynie. Dlatego w tej publikacji
znajdą Państwo wiele informacji na temat naszej współpracy ze środowiskiem medycznym.
Dbamy o bezpieczeństwo pacjenta
Ważnym aspektem naszej działalności są badania kliniczne nad
nowymi lekami. To dzięki nim część chorych, dla których obecnie
nie ma skutecznych metod leczenia, zyskuje dostęp do nowych
leków w różnych obszarach terapeutycznych. W raporcie opisujemy nasze działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa terapii lekami Roche w codziennej praktyce medycznej i w badaniach
klinicznych.
Jesteśmy cenionym pracodawcą
Jesteśmy dużym pracodawcą zarówno na rynku farmaceutycznym,
jak również na rynku IT. Nasi pracownicy są podstawą funkcjonowania firmy. Działania na rzecz polskich chorych nie byłyby możliwe bez ich zaangażowania. To właśnie dzięki nim wprowadzamy
i dostarczamy leki ratujące życie polskim pacjentom. Dlatego zapewniamy naszym pracownikom atrakcyjne warunki pracy i dążymy do ciągłej ich poprawy. Dbamy, aby wszyscy czuli się docenieni
i szanowani oraz mogli w pełni wykorzystywać i rozwijać swój po-

tencjał. Nasze wysokie standardy jako pracodawcy potwierdzają
certyfikaty Top Employer Polska i Top Employer Europe, które
otrzymujemy od kilku lat.

Szanujemy lokalne społeczności
Staramy się też być „dobrym sąsiadem” wśród lokalnych społeczności, w których funkcjonujemy. W Polsce nasza firma ma dwie siedziby – w Warszawie oraz w Poznaniu. Obecność w Wielkopolsce związana jest z umiejscowieniem w naszym kraju Globalnego Centrum
Rozwiązań IT Roche, które pełni funkcję ośrodka świadczącego usługi w zakresie budowania i utrzymywania systemów informatycznych
na rzecz oddziałów Roche na całym świecie. Dbamy też o to, by nasze
biura były ekologiczne w każdym aspekcie.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015
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Rozdział 3.

Roche na świecie
i w Polsce
– kim jesteśmy
Grupa Roche w 2015 roku zatrudniała
91 747 pracowników w swoich
oddziałach w ponad 100 krajach
na całym świecie.

Pasja, odwaga, uczciwość
Zapewniamy dostęp do innowacji
medycznych, kierując się normami
etycznymi.

Badania kliniczne
W 2015 roku prowadziliśmy
w Polsce 56 badań klinicznych
w 251 placówkach medycznych.

Przetwarzanie informacji
W badaniach i produkcji leków
pomagają zaawansowane systemy
informatyczne Globalnego
Centrum Rozwiązań IT Roche.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015
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Grupa Roche, czyli jak działamy
w perspektywie globalnej
Nasze motto:

Doing now what patients need next
Tworzymy medycynę przyszłości w przekonaniu, że nowoczesne rozwiązania
medyczne są pilnie potrzebne. Staramy się zmieniać życie chorych na lepsze,
dlatego podejmujemy odważne decyzje i działania. Wierzymy w to, że rzetelna
i stabilna firma tworzy lepszy świat. Z tą myślą przychodzimy do pracy każdego
dnia. Kierując się niepodważalnymi standardami naukowymi i normami
etycznymi, dążymy do zapewnienia powszechnego dostępu do innowacji
medycznych dziś i jutro. Jesteśmy dumni z tego, co i jak tworzymy. Pracujemy
w wielu krajach, w różnych działach i na różnych stanowiskach, ale cel mamy jeden.
Roche tworzyMy.
Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, jest producentem wielu leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych, jak onkologia, immunologia, choroby zakaźne, okulistyka oraz
neurologia. Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in vitro, diagnostyki molekularnej oraz pionierem w zakresie
kompleksowej opieki diabetologicznej. Dzięki ścisłej współpracy działów farmaceutycznego i diagnostycznego Roche stał się liderem medycyny personalizowanej, która umożliwia precyzyjne dopasowanie terapii w zależności od indywidualnych cech pacjenta.

9,3 mld CHF

to inwestycje w badania i rozwój
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4 leki Roche
70

uznane za przełomowe terapie przez FDA
– amerykańską Agencję Żywności i Leków

cząsteczek
(NME)
nowych

w badaniach
w badaniach klinicznych
klinicznych

Firma Roche, założona w 1896 roku, już od ponad stu lat wywiera
istotny wpływ na zdrowie i życie pacjentów na całym świecie.
29 leków opracowanych przez Roche, w tym ratujące życie antybiotyki,
leki przeciwmalaryczne i chemioterapeutyki, znajdują się na liście
leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia. Siedem razy
z rzędu Grupa Roche została uznana za lidera zrównoważonego
rozwoju w sektorze farmaceutycznym, biotechnologicznym i nauk
przyrodniczych według indeksu Dow Jones Sustainability.
Grupa Roche z siedzibą główną w Bazylei, w Szwajcarii, w 2015 roku
zatrudniała 91 747 pracowników w ponad 100 krajach świata i przeznaczyła 9,3 mld franków szwajcarskich (CHF) na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 48,1 mld
franków szwajcarskich.
Firma Genentech (Stany Zjednoczone) jest integralną częścią Grupy
Roche. Ponadto koncern ma większościowe udziały w firmie Chugai
w Japonii.

48,1mld CHF

wartość sprzedaży Grupy Roche w 2015 roku

oddziały firmy w ponad

100 krajach

 Więcej informacji o Grupie Roche można uzyskać na stronie
internetowej: www.roche.com

25 mln pacjentów

91 747
zatrudnionych pracowników

leczonych 25 kluczowymi lekami Roche
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Filozofia działania Grupy Roche
Nasza praca tworzy istotną wartość dla naszych interesariuszy,
wpływając na poprawę zdrowia teraz i w przyszłości.

Roche jako największa na świecie firma biotechnologiczna i wiodący
dostawca diagnostyki in vitro tworzy trwałe wartości za pomocą
produktów i usług, które ratują ludzkie życie lub znacznie je polepszają, pomagając prawidłowo zdiagnozować i odpowiednio leczyć
chorobę.
Innowacje w nauce wykorzystujemy do prowadzenia badań i opracowywania leków oraz metod diagnostycznych, które są odpowiedzią
na niektóre najpilniejsze wyzwania medycyny. Jednocześnie musimy
zapewnić zrównoważony wzrost i wartość naszym udziałowcom, pracownikom oraz inwestorom.
Uważamy, że naszą główną powinnością jest pozostanie aktywną,
patrzącą w przyszłość firmą, która swoją działalnością przyczynia się
do postępu medycyny i poprawy wyników leczenia.
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ADAM WYSOKIŃSKI
kierownik w dziale
międzynarodowych
badań klinicznych
W pracy i poza nią pasja oznacza dla mnie…
zaangażowanie i emocje. To niemożność robienia
czegokolwiek na „pół gwizdka”. Podjęcie decyzji
o udziale w jakimkolwiek projekcie jest dla mnie równoznaczne
z zero-jedynkowym wyzwalaczem 100% energii.

Roche w Polsce
GDAŃSK

OLSZTYN
SZCZECIN

BYDGOSZCZ
TORUŃ

WARSZAWA

POZNAŃ

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

ZIELONA GÓRA

ŁÓDŹ
LUBLIN
WROCŁAW
KIELCE

OPOLE

WARSZAWA

KATOWICE
RZESZÓW

Miasta, w których
obecni są
przedstawiciele
i konsultanci medyczni
Roche Polska
Oddziały

KRAKÓW

Roche Polska Sp. z o.o.
Siedziba spółki oraz Globalnego
Centrum Rozwiązań IT Roche
ul. Domaniewska 39 B
02-672 Warszawa

Hurtownia Roche
Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 3
01-237 Warszawa

Oddział w Poznaniu
Poznański oddział Globalnego
Centrum Rozwiązań IT Roche
ul. Arcb. Baraniaka 88 D
61-131 Poznań
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2015 rok - Roche Polska w liczbach
Wskaźnik:

Przychody netto

ze sprzedaży, w tym:

2014

2015

SUMA

SUMA

1 422 246 473 zł

1 515 248 611 zł

sprzedaż leków:

sprzedaż leków:

984 871 781 zł
eksport usług:

eksport usług:

437 374 692 zł
Rok 2013 nie był objęty procesem
raportowania społecznego

Wzrost:
Liczba pracowników:
Liczba polskich pacjentów
włączonych w badania kliniczne:
Liczba pacjentów leczonych
lekami Roche w Polsce:

726
1201
ponad 700 000

535 471 548 zł
6,5%
739
1173
ponad 700 000

Liczba leków dostępnych na
polskim rynku według nazw
handlowych bez zróżnicowania
na dawki

32

35

Liczba leków refundowanych
(finansowanych ze środków
publicznych)

18

18

Suma:

414 653 617 zł
Wydatki na badania
i rozwój, w tym:

badania kliniczne:

92 904 453 zł
usługi informatyczne:

321 749 164 zł
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Suma

509 951 917 zł
badania kliniczne:

95 350 496 zł
usługi informatyczne:

414 601 421 zł

Nasza historia
Przeszłość, czyli Polska Spółka Wytworów Chemicznych
„Roche” S.A.
Leki Roche były dostępne w Polsce już na początku XX wieku poprzez
oddział w Sankt Petersburgu. Pierwsze warszawskie przedstawicielstwo
Roche rozpoczęło działalność w 1923 roku, a 11 sierpnia 1928 roku
powstała Polska Spółka Wytworów Chemicznych „Roche” S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 19. Cztery lata później uruchomiono produkcję leków w nowo zbudowanej fabryce sąsiadującej z biurem.
W pierwszych latach okupacji i w latach powojennych pomimo ogromnych zniszczeń i trudności firma próbowała kontynuować produkcję
medykamentów. Działalność Polskiej Spółki Wytworów Chemicznych
„Roche” S.A. w Polsce zakończyła się w 1957 roku. Produkty Roche wróciły ponownie na polski rynek w 1986 roku.
Dziś – farmacja, diagnostyka i najnowsze technologie IT
Współcześnie Roche jest obecny w Polsce od 1986 roku, początkowo
jako przedstawicielstwo firmy zagranicznej, a następnie od 1994 roku
jako Roche Polska Sp. z o.o. W latach 90. oferta Roche obejmowała
nie tylko leki i diagnostykę medyczną, lecz także witaminy, substancje
smakowe i zapachowe.

Nasze wartości
Odkrycie zaczyna się
od pasji
Najważniejsza jest pasja i zaangażowanie
w poszukiwaniu rozwiązań, które poprawiają standard życia pacjentów. Dzięki
nim konsekwentnie dążymy do celu,
nawet gdy jego osiągnięcie wymaga
wielu lat pracy, np. wielokrotnego powtarzania eksperymentu, aby określić,
czy nieoczekiwany wynik był tylko
błędem, czy też może nowym, ważnym
odkryciem.

Sukces wymaga
odwagi
Nasza działalność często prowadzi nas
w nieznane obszary - dlatego musimy
mieć odwagę, aby podejmować ryzyko
i dążyć do wytyczonych celów. Powinniśmy być gotowi na poszukiwanie
nowych sposobów działania, nawet
jeśli jesteśmy przekonani, że dotychczas stosowane są dobre. Jeśli tego
nie robimy, ryzykujemy, że nie dojdzie
do koniecznych zmian. Odwaga
sprawia, że możemy odnosić sukcesy
i pozostać na pozycji lidera w dłuższej
perspektywie.

Uczciwość i rzetelność
budują zaufanie
Nasze zachowanie powinno być
uczciwe w każdej sytuacji i w stosunku
do wszystkich. Wymaga to uczciwości
wobec siebie samego i zrozumienia
swoich mocnych i słabych stron. Także
wobec innych osób powinniśmy postępować w sposób otwarty i rzetelny.
To podstawa zaufania do firmy Roche.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015
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Obecnie w Polsce w ramach Grupy Roche działają trzy spółki:

1

Roche
Polska
Sp. z o.o.

2

dostawca leków specjalistycznych
wydawanych na receptę, stosowanych
w takich obszarach terapeutycznych, jak:
onkologia, transplantologia, reumatologia,
nefrologia, choroby zakaźne i inne

Roche
Diagnostics
Polska
Sp. z o.o.

światowy lider
w diagnostyce
medycznej

lider sprzedaży leków stosowanych
w lecznictwie szpitalnym
sponsor badań klinicznych umożliwiających
polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii

dostawca innowacyjnych,
oszczędnych, szybkich i wiarygodnych rozwiązań w zakresie
badań biomedycznych, diagnostyki laboratoryjnej
oraz indywidualnego monitoringu pacjenta

dostawca systemów informatycznych
pracodawca dla ponad 700 pracowników

oferuje diagnostykę chorób uwarunkowanych
genetycznie dzięki technikom biologii molekularnej

3

Roche
Diabetes Care
Polska
Sp. z o.o.

dystrybutor wyrobów medycznych
wiodącej marki Accu-Check,
stosowanych w terapii cukrzycy

Powyższy raport nie dotyczy działalności spółek Roche Diagnostics Polska oraz Diabetes Care Polska.  Informacje na temat ich działalności znaleźć można na stronie
www.roche.pl w zakładkach Diagnostyka i Diabetologia.
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Kluczowe leki Roche w Polsce

Oferowane przez nas terapie stanowią przełomy w leczeniu wielu
chorób, zmieniając ich przebieg, poprawiając rokowanie i wydłużając życie pacjentów. Większość naszych leków to leki biologiczne – skomplikowane strukturalnie białka, produkowane metodami
inżynierii genetycznej. Leki biologiczne naśladują działanie białek

organizmu człowieka, mają również zdolność pobudzania lub hamowania różnych procesów w organizmie i w ten sposób wywierają
efekt terapeutyczny.
Natomiast leki chemiczne produkowane są w procesie syntezy
chemicznej. Ich strukturę precyzyjnie opisuje wzór chemiczny.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015
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Nasze kluczowe leki
Substancja czynna

Wskazanie

bewacyzumab
lek biologiczny

Avastin (bewacyzumab) to humanizowane przeciwciało monoklonalne, które łączy się wybiórczo z białkiem
obecnym w śródbłonku naczyń krwionośnych (VEGF). Lek jest stosowany w leczeniu chorych na raka jelita
grubego, piersi, płuc, nerki, otrzewnej, w zaawansowanym raku jajnika, jajowodu i raku szyjki macicy.

dornaza alfa
lek biologiczny

Pulmozyme (dornaza alfa) - rekombinowany ludzki enzym rhDNaza hydrolizujący DNA zawarty w plwocinie
i znacznie zmniejszający jej gęstość i lepkość u chorych na mukowiscydozę. Wskazany w leczeniu chorych
na mukowiscydozę.

erlotynib
lek chemiczny

Tarceva (erlotynib) to lek, którego działanie jest ukierunkowane na zahamowanie receptora dla naskórkowego
czynnika wzrostu (EGFR). Erlotynib stosowany jest w monoterapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego
raka płuca oraz w skojarzeniu z innymi lekami w zaawansowanym raku trzustki.

glikol metoksypolietylenowy
epoetyny beta
lek biologiczny

Mircera (glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta) znajduje zastosowanie u pacjentów z niedokrwistością
spowodowaną przewlekłą chorobą nerek.

kobimetynib
lek chemiczny

Cotellic (kobimetynib) jest stosowany w skojarzeniu z lekiem Zelboraf (wemurafenib) w leczeniu chorych
na zaawansowanego czerniaka z obecnością mutacji BRAF.

lewodopa
lek chemiczny

Madopar (lewodopa) jest zarejestrowany do stosowania w leczeniu choroby Parkinsona oraz zespołu
niespokojnych nóg.

mykofenolan mofetylu
lek chemiczny

CellCept (mykofenolan mofetylu) jest lekiem immunosupresyjnym, który stosowany w skojarzeniu z innymi
lekami zapobiega ostremu odrzucaniu przeszczepu przez organizm biorcy.

oseltamiwir
lek chemiczny

Tamiflu (oseltamiwir) stosuje się w leczeniu grypy u dzieci oraz u osób dorosłych. Tamiflu stosuje się także
w zapobieganiu grypie po kontakcie z przypadkiem klinicznie rozpoznanej grypy.

obinutuzumab
lek biologiczny

Gazyvaro (obinutuzumab) znajduje zastosowanie w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej w skojarzeniu
z innymi lekami.

pegylowany interferon alfa 2a
lek biologiczny

Pegasys (pegylowany interferon alfa 2a) może być stosowany w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń
wątroby typu B i C.
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pertuzumab
lek biologiczny

Perjeta (pertuzumab) jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym hamującym aktywność receptora
HER2. Działa w inny sposób niż Herceptin. Perjeta stosowana jest w skojarzeniu z trastuzumabem i docetakselem
u chorych na zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi.

pirfenidon
lek chemiczny

Esbriet (pirfenidon) jest lekiem stosowanym w leczeniu samoistnego włóknienia płuc.

rytuksymab
lek biologiczny

MabThera (rytuksymab) jest to przeciwciało monoklonalne, które łączy się z białkiem CD20 limfocytów B. MabThera
znajduje zastosowanie w leczeniu pacjentów chorych na chłoniaki nieziarnicze, przewlekłą białaczkę limfocytową,
reumatoidalne zapalenie stawów i niektóre typy zapalenia naczyń.

tocilizumab
lek biologiczny

RoActemra (tocilizumab) to humanizowane przeciwciało monoklonalne, które hamuje interlukinę 6 (IL-6). Lek
znajduje zastosowanie w leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS),
w przypadku nieskuteczności lub nietolerancji leczenia innymi lekami przeciwreumatycznymi. RoActemra jest
także wskazana w leczeniu czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o początku uogólnionym
(uMIZS) oraz w leczeniu czynnego wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (wMIZS).

trastuzumab
lek biologiczny

Herceptin (trastuzumab) to rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne wskazane w leczeniu
dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi w monoterapii lub z innymi lekami (cytotoksycznymi
lub hormonalnymi) oraz z HER2-dodatnim rakiem żołądka w połączeniu z innymi lekami.

trastuzumab emtanzyna
lek biologiczny

Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) jest połączeniem trastuzumabu z emtanzyną. Kadcyla stosowana
jest w monoterapii w leczeniu dorosłych chorych na zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi,
którzy wcześniej bez efektu byli leczeni lekiem Herceptin.

walgancyklowir
lek chemiczny

Valcyte (walgancyklowir) jest doustnym lekiem zapobiegającym chorobie cytomegalowirusowej wywołanej
zakażeniem wirusem CMV. Valcyte wskazany jest również w leczeniu początkowego i podtrzymującego cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki u dorosłych pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS).

wemurafenib
lek chemiczny

Zelboraf (wemurafenib) jest lekiem stosowanym doustnie u pacjentów z czerniakiem. Zelboraf znajduje
zastosowanie u pacjentów, u których w komórkach nowotworu występuje zmutowany gen BRAF.

wismodegib
lek chemiczny

Erivedge (wismodegib) jest inhibitorem wewnątrzkomórkowego szlaku sygnałowego Hedgehog. Erivedge jest
wskazany w leczeniu chorych na zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego raka podstawnokomórkowego
skóry po wyczerpaniu możliwości leczenia chirurgicznego lub radioterapii.

Więcej informacji zawartych jest w Charakterystykach Produktów Leczniczych dostępnych na stronie www.roche.pl

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

31

Roche na świecie i w Polsce – kim jesteśmy

Polski wkład w rozwój nowych leków i terapii
Dział międzynarodowych badań klinicznych Roche Polska odgrywa istotną rolę w działalności badawczo-rozwojowej Grupy Roche. W Warszawie
znajduje się centrum zarządzania badaniami klinicznymi dla 11 krajów
Europy Środkowej, którym kieruje zespół składający się z ponad 70 osób.
Jakość prowadzonych przez nas badań wielokrotnie potwierdziły wyniki
niezależnych audytów i inspekcji.
W odpowiedzi na obecne potrzeby rynku oraz nieustanny rozwój firmy
w 2015 roku nastąpiła zmiana dotychczasowego modelu operacyjnego.
Dział badań klinicznych połączył się z działem badań będącym częścią
działu medycznego, aby wspólnie zarządzać projektami badawczymi
w regionie. Dzięki tej współpracy osiągnięto pełną integrację wszystkich
typów badań klinicznych oraz ujednolicono sposób ich prowadzenia.
Liczymy, że doprowadzi to do wzmocnienia pozycji Roche na rynku
zarówno lokalnym, jak i europejskim.
Roche Polska pracuje również nad upowszechnianiem najlepszych
praktyk w badaniach klinicznych poprzez zaangażowanie w działania
Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA. Roche współtworzył między innymi najnowszy raport
„Badania kliniczne w Polsce”, który podsumowuje ostatnie pięć lat
rynku badań klinicznych w naszym kraju. Raport ten został opublikowany na początku 2016 roku.

Najważniejsze prace badawczo-rozwojowe prowadzone
w Polsce w 2015 roku
W 2015 roku prowadziliśmy w Polsce 56 badań klinicznych w 251 placówkach medycznych z udziałem prawie 1200 pacjentów. Głównym obszarem
naszej działalności badawczej była onkologia. To w tej dziedzinie intensywnie rozwijaliśmy nowe kierunki, zwłaszcza immunoterapię nowotworów,
która polega na aktywowaniu własnego układu odpornościowego chorego
do walki z nowotworem. Uważa się, że jest to największe osiągnięcie w me-
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NILS HELDT
dyrektor regionu
europejskiego działu
międzynarodowych
badań klinicznych
w Grupie Roche
Poprzez ciężką pracę oraz stałe, pełne sukcesów
wywiązywanie się z założonych celów polski
dział międzynarodowych badań klinicznych stał
się kluczowym partnerem sektora badań klinicznych w Europie,
wnosząc olbrzymi wkład w jego rozwój.
Koncentrując się na rozwoju swoich pracowników i budowaniu
dobrych relacji w zespole, a także przy zachowaniu najwyższych
standardów jakości, dział międzynarodowych badań klinicznych
w Polsce potrafi odpowiadać na potrzeby przyszłości w sposób
innowacyjny i pełen pasji, będąc przy tym wzorem tego, jak należy
pracować oraz jak być liderem ponad wszelkimi podziałami.

dycynie ostatnich lat. Roche prowadził badania kliniczne w immunoterapii nowotworów w kilku wskazaniach jednocześnie – najważniejsze z nich
to rak płuca, rak nerki, rak pęcherza moczowego, rak piersi. Ponadto dział
międzynarodowych badań klinicznych Roche Polska był zaangażowany
w rozwój kolejnych terapii, które będą obejmowały dziedziny terapeutyczne z zakresu okulistyki, pulmonologii, dermatologii, neurologii, chorób
układowych oraz rzadkich chorób genetycznych.
Jednym z badanych w 2015 roku leków był lampalizumab, stosowany
w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki żółtej w postaci zaniku
geograficznego (AMD). Lampalizumab ma szansę stać się pierwszym
lekiem w leczeniu przyczynowym suchej postaci AMD.
Prowadziliśmy też badania kliniczne z lekiem lebrikizumab we wskazaniach: astma, atopowe zapalenie skóry oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc. W fazie wczesnego planowania są badania kliniczne z lebrikizumabem w polipach nosa.
Dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego prowadzimy osiem badań klinicznych w 10 krajach
regionu. Lekiem badanym w obu wskazaniach jest etrolizumab. Natomiast
gantenerumab oraz crenezumab to przeciwciała monoklonalne badane
obecnie u pacjentów z chorobą Alzheimera. Ponadto Roche inwestuje w
rozwój leków w chorobach rzadkich, jaką jest m.in. rdzeniowy zanik mięśni
(SMA). Dla tej genetycznej choroby nie opracowano jak dotąd leczenia farmakologicznego, planowane badania będą dotyczyły cząsteczki olesoxime.
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Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche
z siedzibą w Warszawie i Poznaniu
Innowacja w Roche to nie tylko produkowanie i wprowadzanie na rynek
nowych leków i narzędzi diagnostycznych, ale też technologie i przetwarzanie informacji. Badania, rozwój, produkcja i dystrybucja nowoczesnych leków, zwłaszcza biotechnologicznych, nie byłyby możliwe bez
zastosowania zaawansowanych systemów informatycznych, które znacznie poprawiają dostęp do informacji i podnoszą efektywność analizy danych. W ramach spółki Roche Polska działa Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche (wcześniej: ADMD) z biurami w Warszawie i Poznaniu,
którego zadaniem jest świadczenie usług w zakresie budowania i utrzymywania systemów informatycznych na rzecz oddziałów Roche na całym świecie. Oprogramowanie tworzone przez ten dział obejmuje m.in.
aplikacje wspierające badania kliniczne nad nowymi lekami, programy
wspierające produkcję leków w bezpiecznych warunkach, oprogramowanie wspomagające wewnętrzne procesy firmy oraz platformy do budowy portali internetowych dotyczących chorób oraz leków.
Globalne Centrum Rozwiązań IT w obu miastach łącznie zatrudnia
ponad 420 osób pracujących nie tylko w najpopularniejszych, lecz także najnowocześniejszych technologiach IT. Dzięki współpracy Globalnego Centrum Rozwiązań IT z dostawcami usług zatrudnienie ma ponad 1600 informatyków zaangażowanych przez współpracujące z nami
firmy. Chcąc zrozumieć potrzeby partnerów globalnych i lokalnych
w Roche, Centrum buduje wewnętrzne kompetencje z zakresu biotechnologii, analiz biznesowych czy projektowania doświadczeń użytkowników rozwiązań IT (user experience).

POZNAŃ

W technicznej realizacji projektów Centrum wspiera się współpracą
z licznymi podwykonawcami z Polski i zagranicy. Wartość kontraktów
ze współpracy z takimi firmami w Polsce w 2015 roku wyniosła około
50 mln franków szwajcarskich.
Ze względu na konkurencyjność i szybką dynamikę na rynku IT, ale także na fakt, że praca w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche przekłada się na wartościowe rozwiązania, które niejednokrotnie pomagają
żyć lepiej i dają nadzieję na poprawę stanu zdrowia, bardzo dbamy o to,
aby wybierać najlepszych specjalistów oraz zapewniać im wysoki poziom
satysfakcji z wykonywanych zadań oraz warunków pracy. Zaangażowanie pracowników oraz zadowolenie z usług świadczonych naszym partnerom są regularnie mierzone przy użyciu wielu zróżnicowanych narzędzi. To, co nas bardzo cieszy, to fakt wzrostu rok do roku wyników tych
badań. Nie spoczywamy jednak na laurach i pracujemy nad poprawą
jakości w tych obszarach, w których konieczne jest zniwelowanie trudności związanych z różnicami czasowymi, kulturowymi czy dotychczasowym modelem współpracy. Wiemy bowiem, że nasz wkład w postaci
wysokich kompetencji może przynieść wymierne korzyści dla całej
organizacji.
Niezmiennie dążymy do wzrostu zatrudnienia kobiet na stanowiskach
kierowniczych. Rynek IT zdominowany jest przez mężczyzn. Uważamy, że warto to zmieniać i jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu jest wczesna edukacja oraz wspieranie kobiet, aby uwierzyły w swoje
możliwości.

WARSZAWA
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Rozdział 4.

Społeczna
odpowiedzialność
– w jaki sposób
działamy
Rola ekonomiczna firmy powinna
mieć ścisły związek z jej rolą
społeczną. Dopiero wtedy budowanie
pozycji na rynku będzie przebiegać
w sposób zrównoważony.

Korzyści społeczne
Nasze zobowiązanie to zapewnianie
pacjentom dostępu do leków
niezbędnych w terapii ciężkich chorób.

Ekologia
We wszystkich aspektach naszej
działalności dbamy o ochronę
środowiska.

Sukces ekonomiczny
Możemy go osiągnąć tylko poprzez
wypełnianie naszych zobowiązań
wobec społeczeństwa i środowiska.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

35

Społeczna odpowiedzialność – w jaki sposób działamy

Kierownictwo Roche Polska
Nasze zobowiązania w perspektywie lokalnej

Pacjenci

Społeczności

Kluczowym zadaniem Roche Polska

Większość naszych wysiłków skupiamy

jest zapewnienie polskim pacjentom

na pracy na rzecz pacjentów, ale wspie-

dostępu do leków stosowanych

ramy także lokalne społeczności i grupy

w specjalistycznych terapiach

osób wykluczonych nie tylko ze względu

w codziennej praktyce medycznej,

na stan zdrowia czy niepełnosprawność,

a także w badaniach klinicznych,

ale także pochodzenie, ubóstwo, brak

dzięki którym chorzy mają dostęp
do najnowszych metod leczniczych.

System ochrony
zdrowia

odpowiedniego zaplecza przyjaznego
nauce i rozwojowi oraz wiele innych.

Jako aktywny uczestnik systemu
ochrony zdrowia w Polsce jesteśmy
zobowiązani do tego, aby wspierać
polską medycynę naszą wiedzą
na temat produktów diagnostyczno-terapeutycznych stosowanych od lat
u milionów pacjentów na całym świecie.

Pracownicy
Jako wiodący pracodawca na rynkach
farmaceutycznym oraz informatycznym
w Polsce dokładamy wszelkich starań,
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Środowisko
naturalne

aby zapewnić naszym pracownikom

Przykładamy ogromną wagę do tego,

stabilną pracę oferującą im możliwość

aby nasza działalność wywierała jak

rozwoju talentów i umiejętności.

najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.
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Kluczowe zadania kierownictwa firmy

Realizacja długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju Roche Polska.



Udostępnianie polskim pacjentom leków Roche.

Przyjmowanie dostaw leków Roche ze Szwajcarii i krajów Unii Europejskiej, ich magazynowanie
oraz sprzedaż podmiotom upoważnionym do obrotu produktami leczniczymi w Polsce.

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii lekami Roche.

Współpraca z odpowiednimi władzami i podmiotami regulującymi rynek leków
w Polsce i w Unii Europejskiej.

Implementacja obowiązujących przepisów i regulacji prawnych na poziomie
krajowym i europejskim oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.

Zapewnienie przestrzegania Kodeksu Etyki, zasad korporacyjnych i wartości Grupy Roche
przez wszystkich pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Tworzenie wyjątkowego środowiska pracy umożliwiającego rozwój pracowników
na wszystkich szczeblach organizacji.

Wsparcie naszych pracowników w realizacji wyznaczonych obowiązków i zadań zgodnie
z wartościami Roche.

Reprezentowanie Roche w kontaktach z interesariuszami.

Dbanie o właściwy wizerunek Roche wśród odbiorców zewnętrznych.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015
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Kierownictwo Roche Polska

Agnieszka Brzezińska
dyrektor ds. komunikacji

Mariusz Mulas
dyrektor Globalnego
Centrum Rozwiązań IT
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Wojciech Kaczmarski
dyrektor działu
międzynarodowych
badań klinicznych
Marcin Mazurowski
dyrektor Globalnego
Centrum Rozwiązań IT

Renata Zabłotna-Pociupany
dyrektor ds. marketingu
leków onkologicznych

Krzysztof Kaczyński
dyrektor handlowy
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Agnieszka Kosowska
dyrektor ds. prawnych
i compliance
Aleksander Sowa
dyrektor ds. rozwoju
strategii produktów
onkologia/hematologia

Wiktor Janicki
dyrektor generalny

Ewa Dąbrowska-Górniak
dyrektor ds. medycznych

Wojciech Frydrych
dyrektor ds. sprzedaży

Katarzyna Tomczak
dyrektor
ds. personalnych

Krzysztof Adamcewicz
dyrektor ds. korporacyjnych

Anna Karska-Szymańska
dyrektor ds. marketingu
leków specjalistycznych

Paweł Pyszlak
dyrektor Globalnego
Centrum Rozwiązań IT

Filip Filipczuk
dyrektor ds. IT
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Grupa Roche: Zrównoważony rozwój
w perspektywie globalnej
Zrównoważony rozwój to integralny element korporacyjnej wizji, wartości
i wytycznych Grupy Roche. Kluczowym dokumentem określającym nasze
standardy działania jest Kodeks Etyki Grupy Roche.

Trzy aspekty zrównoważonego rozwoju – społeczny, środowiskowy
i ekonomiczny – są wzajemnie od siebie zależne. Mamy świadomość, że długofalowy sukces odniesiemy tylko wtedy, gdy będziemy
wypełniali nasze zobowiązania wobec społeczeństwa i środowiska
naturalnego.
W Roche dążymy do zapewniania zrównoważonego rozwoju biznesu
i tworzenia wartości z tym rozwojem związanych poprzez:
 profesjonalne zarządzanie sferą rzetelnego biznesu;
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 t
worzenie wysokiej jakości miejsca pracy oraz satysfakcjonujących
warunków zatrudnienia;
 z
apewnianie szerokiego dostępu do naszych produktów tym, którzy
ich potrzebują;
d
ocenianie naszych pracowników i ochronę bezpieczeństwa ich pracy;
o

graniczanie negatywnego wpływu na środowisko naszych produktów
i działań;
 skuteczne wspieranie społeczności, w której działamy.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

Roche Polska:
Zrównoważony
rozwój w perspektywie
lokalnej

Dla Roche Polska społeczne zaangażowanie
to działania zmierzające do:

edukacji i wymiany doświadczeń z polskim
środowiskiem medycznym

poprawy dostępu polskich pacjentów
do specjalistycznych terapii

wspierania rozwoju polskich towarzystw
naukowych

prowadzenia stałego, otwartego dialogu
z naszymi interesariuszami

edukacji i profilaktyki prozdrowotnej polskiego
społeczeństwa głównie we współpracy z organizacjami
zrzeszającymi i reprezentującymi pacjentów

prowadzenia działalności biznesowej w sposób
zgodny z przepisami prawa i najwyższymi
standardami etycznymi zgodnie z Kodeksem Etyki
Grupy Roche, innymi wytycznymi oraz z pełnym
poszanowaniem przepisów polskiego prawa

wsparcia osób wykluczonych z powodu choroby,
niepełnosprawności, ubóstwa i innych

zapewnienia bezpieczeństwa farmakoterapii


minimalizowania naszego wpływu
na środowisko naturalne

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015
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Dialog z interesariuszami to podstawa
Czerpiemy wiedzę z osiągnięć
nauki, aby rozwijać nowe terapie
oraz systemy diagnostyczne.
Jednocześnie staramy się zaspokajać
potrzeby naszych interesariuszy.
W Roche wierzymy, że otwarte i konstruktywne relacje z pacjentami,
pracownikami opieki zdrowotnej, płatnikami, organami rządowymi
i organizacjami pozarządowymi to jeden z podstawowych elementów naszej działalności.
Dla Roche zaangażowanie interesariuszy to dialog, podczas którego
obie strony mogą uczyć się, korzystając wzajemnie ze swojej wiedzy
i doświadczenia, i dzięki temu tworzyć wartość dla wszystkich.

Interesariusze, czyli odbiorcy
naszej działalności:

 
codzienna współpraca przy realizacji
bieżących zadań,

 
bezpośrednie spotkania kierownictwa
firmy z pracownikami,

 
komunikacja bezpośrednia,

Pracownicy

( więcej w rozdziale 6:
„Najlepsze miejsce pracy
– jakim jesteśmy pracodawcą”)
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elektroniczna i drukowana
(plakaty, ulotki),
 
spotkania bezpośrednie, zespołowe,
spotkania wszystkich pracowników
firmy,
 
komunikacja związana z planami
rozwojowymi pracowników,
realizowana przez przedstawicieli
działu HR oraz bezpośrednich
przełożonych,

 
badania opinii, w tym: Globalne

Badanie Zaangażowania
Pracowników GEOS, ankiety
i kwestionariusze projektowe
i ewaluacyjne,
 szkolenia dla pracowników,
 
aktywności realizowane w ramach
programu Roche dla Zdrowia,
w tym spotkania Klubów Sportowych
Roche, wspólne ćwiczenia
i zajęcia o charakterze sportowym,
rekreacja

JOANNA KAYSIEWICZ
konsultant medyczny
i trener
W Roche pracuję od 19 lat. Odpowiadam
za promowanie leków, dlatego na co dzień
współpracuję ze środowiskiem lekarzy
i farmaceutów. Bezpośredni kontakt z nimi to duża
przyjemność, ale też ogromna odpowiedzialność.
W mojej pracy potrzebne jest zrozumienie potrzeb zarówno
lekarzy, jak i pacjentów, budowanie dobrych relacji i biegła
znajomość obowiązujących regulacji. W Roche mam
możliwość ustawicznego kształcenia się i podnoszenia
kompetencji po to, by być wiarygodnym i godnym zaufania
partnerem dla lekarzy. Właśnie te cechy podkreślane są
przez nich jako najbardziej pożądane u przedstawicieli
medycznych i te cenią najbardziej. Mnie największą
satysfakcję sprawia to, że dzięki mojej pracy pacjenci
otrzymują optymalne leczenie.

Najczęstsze sposoby współpracy
i kontaktu:

 
wizyty promocyjne i informacyjne

Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci
– osoby wykonujące zawód
związany z ochroną zdrowia

( więcej w rozdziale 5:
„Innowacje w medycynie
– zwiększanie dostępu polskich
pacjentów do leczenia”)
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przedstawicieli medycznych
oraz pracowników działu
medycznego,
 listy i mailingi elektroniczne,
 
spotkania badaczy w ramach
prowadzonych badań klinicznych,
 
spotkania grup doradczych,
w skład których wchodzą wybitni
specjaliści w danej dziedzinie
medycyny,
 
kontakty poprzez strony internetowe
(treści dla osób wykonujących
zawody medyczne dostępne są
po zalogowaniu się),
 
warsztaty, kongresy i sympozja,
w których Roche pełni rolę
organizatora/sponsora/darczyńcy
lub uczestnika

Interesariusze, czyli odbiorcy
naszej działalności:

Najczęstsze sposoby współpracy
i kontaktu:

 
spotkania z wyznaczonymi

Instytucje ochrony zdrowia
oraz instytucje naukowe,
w tym towarzystwa naukowe

( więcej w rozdziale 5:
„Innowacje w medycynie
– zwiększanie dostępu polskich
pacjentów do leczenia”)

pracownikami dedykowanych działów,
zgodne z procedurami, wytycznymi
i właściwymi przepisami prawa,
 oficjalna korespondencja,
 
sponsoring, darowizny, partnerstwo
w projektach,

 
współuczestnictwo w branżowych
kongresach i konferencjach,

 
współpraca naukowa i inicjatywy

mające na celu przekazanie know-how,

 
współpraca z uczelniami wyższymi

o charakterze medycznym
i technicznym,
 
współpraca w ramach działających
w Polsce stowarzyszeń branżowych

 
spotkania z wyznaczonymi
Stowarzyszenia i fundacje
reprezentujące pacjentów,
organizacje pozarządowe

( więcej w rozdziale 5:
„Innowacje w medycynie
– zwiększanie dostępu polskich
pacjentów do leczenia”)

Dostawcy i partnerzy biznesowi

( więcej w rozdziale 7:
„Odpowiedzialne relacje – jakim
jesteśmy partnerem w biznesie”)
Stowarzyszenia branżowe

( więcej w rozdziale 7:
„Odpowiedzialne relacje – jakim
jesteśmy partnerem w biznesie”)

pracownikami dedykowanych działów,
zgodne z procedurami, wytycznymi
i właściwymi przepisami prawa,
 
wsparcie projektów edukacyjnych
kierowanych do społeczeństwa
i do polskich pacjentów,
 
warsztaty, kongresy i sympozja,
w których Roche pełni rolę
organizatora/sponsora/darczyńcy

 
zapytania ofertowe i spotkania

w ramach postępowań przetargowych,

 
ewaluacja współpracy i audyty
dostawców,

 bieżąca współpraca projektowa
 
spotkania w ramach organizowanych
konferencji i innych wydarzeń
branżowych,
 bieżąca współpraca projektowa

 konferencje i komunikaty prasowe,
 
udzielanie odpowiedzi na zapytanie
Media

mediów przez upoważnione osoby,

 
komunikacja na temat bieżącej

działalności firmy poprzez stronę
internetową  www.roche.pl i inne

ANDRZEJ BOBA
kierownik ds. kluczowych
klientów
Moją pracę w Roche Polska rozpocząłem
ponad 13 lat temu na stanowisku przedstawiciela medycznego w dziale open care.
Następnie po przejściu do działu onkologicznego miałem
możliwość pracy z lekami onkologicznymi z różnych
wskazań. Był to czas pełen wyzwań oraz olbrzymiej
satysfakcji z możliwości współpracy z najlepszymi
polskimi specjalistami w dziedzinie onkologii, wspólnie
z którymi mogłem dostarczać najnowocześniejsze
rozwiązania terapeutyczne polskim pacjentom.
Obecnie przy współpracy z działem przetargów dbam
o pełną dostępność leków Roche dla polskich szpitali.
Lekturą obowiązkową na obecnym stanowisku jest
Prawo zamówień publicznych, które dzięki szkoleniom
przestało być już „wiedzą tajemną”.
W mojej pracy najbardziej cenię sobie możliwość współdziałania z nieprzeciętnymi i niepowtarzalnymi ludźmi,
którzy uczą, inspirują i motywują do podejmowania
kolejnych wyzwań.
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Rozdział 5.

Innowacje
w medycynie
– zwiększanie
dostępu polskich
pacjentów
do leczenia
Pracujemy z wieloma partnerami
nad tym, aby opieka zdrowotna
była skuteczna, pozbawiona
niepotrzebnych barier, także
cenowych, i w efekcie prowadziła
do szybkiej poprawy stanu zdrowia
pacjentów.
Badania kliniczne
Znaczną część przychodów
inwestujemy w rozwój nowych
terapii. Każda substancja przechodzi
wszechstronne testy.

Transparentna działalność
Współpracując ze środowiskiem
medycznym, przestrzegamy zasad
Kodeksu Przejrzystości.
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Grupa Roche: Wspólna odpowiedzialność
w perspektywie globalnej
Trwałe rozwiązania znoszące bariery w ochronie zdrowia, a zwłaszcza
w dostępie do terapii, nie są możliwe bez zaangażowania wielu osób,
organizacji i instytucji.

Niezbędna jest tu ścisła współpraca władz publicznych, organizacji
pozarządowych, społeczności lokalnych oraz podmiotów ochrony
zdrowia. Nasze leki mogą przynosić korzyści kliniczne pacjentom tylko wtedy, gdy mają oni do nich dostęp odpowiadający ich potrzebom.
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Zrównoważone
rozwiązania
dostosowane
do lokalnych
warunków
W miejsce jednego globalnego podejścia Grupa Roche wprowadza
zrównoważone i elastyczne rozwiązania, dostosowane do lokalnych potrzeb opieki zdrowotnej w danym kraju. Rozwiązania te
uwzględniają określony poziom dochodów i epidemiologię chorób,
a także różnice w systemach ochrony zdrowia i stopniach rozwoju
infrastruktury medycznej. Staramy się utrzymać finansowo zrównoważony model biznesowy, godzący potrzeby wszystkich interesariuszy z naszymi zobowiązaniami wobec społeczeństwa.

Koncentrujemy nasze działania
w następujących obszarach:

Dostarczamy
innowacyjne terapie

Roche dla
poprawy
zdrowia

Zwiększamy świadomość
zdrowotną pacjentów
i społeczeństwa

Wzmacniamy
infrastrukturę zdrowotną
Zwiększamy dostępność
leków dla pacjentów
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Roche Polska: Działania mające na celu
zwiększenie dostępu polskich pacjentów
do terapii lekami Roche
Rok 2015 był dla Roche Polska kolejnym rokiem starań o zapewnienie
pacjentom dostępu do leczenia zgodnego z najnowszą wiedzą medyczną
i ze standardami klinicznymi.

Kontynuując naszą aktywną obecność w systemie ochrony zdrowia, prowadziliśmy ciągły dialog z instytucjami życia publicznego w celu likwidacji
barier wynikających z ograniczeń ekonomicznych i organizacyjnych. W naszych działaniach przyświecała nam intencja pełnienia roli odpowiedzialnego uczestnika systemu opieki zdrowotnej, wykraczająca dalece poza obowiązek rzetelnego i terminowego dostarczania naszych leków do aptek i szpitali.
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W porównaniu z rokiem ubiegłym otoczenie ekonomiczne w Polsce i w Europie nie uległo zasadniczej zmianie. Problem wydatków na opiekę zdrowotną wciąż znajduje się w centrum zainteresowania rządów i organizatorów tej opieki. Należy pamiętać, że pomimo podejmowanych przez wiele
państw działań zmierzających do obniżania cen leków, koszty leczenia mają tendencję wzrostową. Jest to skutek przede wszystkim starzenia się spo-
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łeczeństw krajów rozwiniętych (wzrost odsetka osób w wieku podeszłym
oznacza większe obciążenie chorobami, a w ślad za tym wzrost potrzeb
zdrowotnych) oraz dynamicznego rozwoju nauk medycznych, pochłaniającego ogromne zasoby przeznaczane na badania i rozwój. Decydenci nieustająco stają więc przed wyzwaniem dostosowania swoich decyzji do rosnących
oczekiwań społecznych w zakresie ochrony zdrowia. W tym kontekście
wszyscy interesariusze powinni pamiętać, że zasoby przeznaczane na diagnostykę i leczenie chorób powinny być traktowane przede wszystkim jako
inwestycja w zdrowie obywateli i całego społeczeństwa.
Całkowite wydatki per capita na zdrowie w Polsce nadal należą do najniższych w Europie i nie wzrastają pomimo wzrostu PKB. Z najnowszego

Wydatki na ochronę zdrowia w krajach europejskich (% PKB)
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Żródło: Health at a Glance 2015. OECD indicators
raportu OECD „Health at a Glance 2015” (zawierającego dane uzupełnione
o 2013 rok) wynika, że kształtowały się one na poziomie 1471 USD
(w porównaniu ze średnią dla krajów OECD na poziomie 3453 USD).
Wśród porównywalnych krajów niższy wskaźnik posiadają jedynie Litwa i Łotwa. Podobnie wygląda porównanie nakładów mierzonych odsetkiem Produktu Krajowego Brutto przeznaczonego na opiekę zdrowotną. Całkowite wydatki na zdrowie w Polsce stanowią 6,4 % PKB.
Na tle wydatków na opiekę zdrowotną szczególne zainteresowanie budzą wydatki na leki. Podzielając troskę osób i instytucji zarządzających
ochroną zdrowia, staramy się wychodzić naprzeciw potrzebie optyma-

lizacji kosztów farmakoterapii. Wierzymy jednak, że decyzje dotyczące
finansowania leków, w szczególności innowacyjnych, powinny być
podejmowane po wnikliwej analizie korzyści oraz ze świadomością
ryzyka wynikającego z braku ich refundacji.
Wydatki per capita na leki w Polsce wynoszą 326 USD i także należą do
jednych z najniższych w Europie. Naturalną konsekwencją tej sytuacji są
ograniczenia w dostępie polskich pacjentów do nowoczesnych terapii.
W latach 2009–2013 obserwujemy jednak utrzymującą się redukcję nakładów na leki. Spadek ten jest relatywnie duży w porównaniu z krajami
charakteryzującymi się zbliżonym do polskiego poziomem PKB.
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Publiczne nakłady na zdrowie (% całkowitych wydatków publicznych)
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Słowacja
Estonia

Mając świadomość ograniczeń ekonomicznych, podejmujemy działania zmierzające do partycypowania w kosztach opieki medycznej.
Służą temu określone w przepisach ustawy refundacyjnej instrumenty
podziału ryzyka. Są to porozumienia kształtujące poziom refundacji
w zależności od efektów zdrowotnych, zawierane pomiędzy producentem leku a płatnikiem. Pozwalają one na refundację nowych leków
na takiej zasadzie, iż płatnik płaci za efekt zdrowotny, zaś ogranicza
wydatki, gdy tego efektu nie ma lub gdy jest on niewystarczający.
Wspólnie z innymi przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego
stoimy na stanowisku, że ich zakres wymaga rozszerzenia. W szczególności podejmujemy starania o upowszechnienie instrumentów dzielenia ryzyka opartych na wynikach leczenia. Dzięki dokładnemu monitorowaniu rezultatów farmakoterapii w postaci rejestrów klinicznych
możliwa stałaby się obiektywna ocena skutków refundacji nowych
leków i rzeczywisty podział ryzyka związanego z ich stosowaniem
pomiędzy płatnika publicznego a przemysł farmaceutyczny.

Działalność Roche Polska w zakresie udostępniania polskim pacjentom zarejestrowanych i sprawdzonych klinicznie innowacyjnych terapii to przede wszystkim realizacja określonych obowiązującymi przepisami prawa czynności i procedur mających na celu uzyskanie decyzji
refundacyjnych wydawanych przez Ministra Zdrowia. W 2015 roku
złożyliśmy ponad 60 wniosków o wydanie nowej lub ponownej decyzji
refundacyjnej dla naszych leków.
Pozytywne decyzje refundacyjne
W efekcie naszych starań uzyskaliśmy przedłużenie decyzji refundacyjnych na kolejne lata dla wszystkich leków Roche dostępnych na receptę w aptekach otwartych. Pozytywne decyzje zostały wydane również dla leków szpitalnych stosowanych w takich schorzeniach, jak:
niedrobnokomórkowy rak płuca, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie
stawów, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń i mikroskopowe zapalenie naczyń oraz wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci.

Brak dostępu polskich
pacjentów do leków Roche
W 2015 roku jednym z priorytetów naszych działań było
umożliwienie polskim pacjentkom leczenia nowoczesnymi
lekami stosowanymi w leczeniu raka piersi w ramach
programów lekowych finansowanych ze środków publicznych. Leki, które są uznanym standardem postępowania terapeutycznego, rekomendowanym zarówno przez
światowe, europejskie, jak i polskie towarzystwa naukowe,
są dostępne w większości krajów europejskich. Pomimo
naszych ponaddwuletnich starań i zaangażowania, a także
poparcia środowisk onkologów i pacjentów, w 2015 roku
nie uzyskaliśmy refundacji tych długo wyczekiwanych
leków. Trudna sytuacja kobiet cierpiących na raka piersi,
które nie mają dostępu do terapii zgodnych z aktualnymi
standardami postępowania, motywuje nas do dalszych
starań.
Nasza aktywność zmierzająca do uzyskania pozytywnych
decyzji refundacyjnych w 2015 roku dotyczyła również
terapii stosowanych w leczeniu podstawnokomórkowego
raka skóry oraz idiopatycznego włóknienia płuc, a także
nowych, podskórnych form podania leków stosowanych
w terapiach raka piersi, chłoniaków złośliwych i reumatoidalnego zapalenia stawów.
W przypadku tych leków nadal dokładamy wszelkich
starań, aby polscy pacjenci również mieli dostęp do
terapii, które będąc uznanym standardem postepowania,
są finansowane ze środków publicznych w większości
krajów europejskich.
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Innowacje w Grupie Roche:
Badanie i opracowywanie nowych leków
Od blisko 120 lat podstawowy wkład
Roche w poprawę globalnej ochrony
zdrowia polega na opracowywaniu
nowych farmaceutyków oraz testów
diagnostycznych, które przyczyniają
się do poprawy wyników leczenia
chorób.

Każdego roku inwestujemy znaczące środki finansowe w rozwój terapii stosowanych między innymi w onkologii, immunologii, okulistyce, hematologii, pulmonologii, neurologii.
Przejrzystość danych w badaniach klinicznych
jest dla nas ważna
Grupa Roche z pełnym zaangażowaniem stosuje się do obecnie obowiązujących norm etycznych, regulacji i wytycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i minimalizacji ryzyka związanego z udziałem zdrowych ochotników i pacjentów w badaniach klinicznych.
W 2013 roku rozszerzyliśmy naszą globalną politykę w zakresie publikacji
danych z badań klinicznych. Zgodnie z nowymi zasadami na podstawie
prośby wnioskodawcy zapewniamy dostęp do raportów z badań klinicznych i dostęp do szczegółowych danych z naszych badań. Jest to możliwe
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez niezależny panel ekspertów.
Rozszerzenie naszej polityki jest globalnym zobowiązaniem do zwiększenia
przejrzystości informacji i danych pochodzących z badań klinicznych przy
jednoczesnym zachowaniu poufności danych pacjentów i szczególnie chronionych informacji handlowych.

 Dane dotyczące badań klinicznych Roche opublikowane są na ogólnodostępnych stronach internetowych www.rochetrials.com i www.roche.pl
oraz w globalnym rejestrze badań klinicznych www.clinicaltrials.gov

www.badaniaklinicznewpolsce.pl
– rzetelne źródło informacji o badaniach klinicznych
prowadzonych w naszym kraju
Obszerne informacje na temat badań klinicznych, w tym badań prowadzonych
przez członków Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA, do których należy Roche Polska, dostępne są także na stronie
www.badaniaklinicznewpolsce.pl.
Strona ta adresowane jest do pacjentów, potencjalnych uczestników badań, i do
samych lekarzy. Można tam znaleźć informacje o badaniach klinicznych, ich celu,
przebiegu, profilu potencjalnego uczestnika, wymaganych kryteriach, badanych
produktach leczniczych oraz ośrodkach i lekarzach prowadzących dane badanie.
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Innowacje w Roche Polska: Badania kliniczne
Zanim nowa substancja trafi do rąk lekarzy jako lek zarejestrowany na
rynku i zacznie być szeroko stosowana w codziennej praktyce medycznej,
musi przejść wszechstronne testy laboratoryjne, badania przedkliniczne
i trzy fazy badań klinicznych z udziałem ludzi.

Badania kliniczne to najdłuższy i najbardziej kosztowny etap powstawania nowego leku. W Roche od lat inwestujemy znaczną część przychodów
w rozwój nowych terapii, kierując się ideą medycyny personalizowanej.
Polega ona na zrozumieniu różnic pomiędzy pacjentami z tą samą chorobą i pozwala lepiej przewidzieć skuteczność i bezpieczeństwo określonej
metody leczenia u danego pacjenta. Realizacja tej strategii badawczej jest
możliwa dzięki ścisłej współpracy dwóch działów Roche – diagnostycznego i farmaceutycznego. To właśnie precyzyjne metody diagnostyczne

pomagają rozpoznać podgrupy pacjentów, którzy odniosą największą
korzyść z zastosowanego leczenia. Ma to ogromne znaczenie z perspektywy zarówno chorego, jak i efektywności finansowania systemu opieki
zdrowotnej. Obecnie ponad 60% nowych leków wprowadzanych na rynek przez Roche jest zgodne z zasadami medycyny personalizowanej,
co oznacza równoczesną rejestrację tak leku, jak i testu diagnostycznego. Poprzez uczestnictwo w badaniach klinicznych polscy lekarze biorą udział w rozwoju najnowocześniejszych leków i nowatorskich terapii
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w tym samym czasie, co ich koledzy w najbardziej rozwiniętych krajach
świata, aktywnie partycypując w rozwoju medycyny.
Polska odgrywa ważną rolę w strategii rozwoju produktów Roche,
uczestnicząc w większości międzynarodowych badań klinicznych.
Dodatkowo to właśnie w Polsce znajduje się centrum zarządzające
procesem badań klinicznych w 11 krajach Europy Środkowej.
Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych finansowanych przez
Roche zyskują dostęp do najnowocześniejszych terapii, które często
wykraczają poza bezpłatne usługi systemu opieki zdrowotnej. Dla lekarzy prowadzących te badania oznacza to niejednokrotnie jedyną możliwość otoczenia pacjenta opieką medyczną zgodną ze standardem
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego obowiązującym w najlepiej rozwiniętych krajach świata.

 
pertuzumab (przeciwciało monoklonalne zwiększające skuteczność
standardowej terapii przeciwnowotworowej) w leczeniu chorych
na raka żołądka;
 
taselisib (blokujący wewnątrzkomórkowy szlak sygnałowy
PI3KCA) w leczeniu chorych na raka piersi;
 
alectinib (blokujący wewnątrzkomórkowy szlak sygnałowy ALK)
w leczeniu chorych na raka płuca;
 
venetoclax (wpływający na jeden z regulatorów śmierci komórkowej
Bcl-2) w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;
 
gantenerumab (przeciwciało monoklonalne zmniejszające złogi
beta-amyloidu w mózgu) w chorobie Alzheimera;
 
lebrikizumab (przeciwciało monoklonalne przeciwko interleukinie 13)
w ciężkiej postaci astmy;
 
etrolizumab (przeciwciało przeciwko integrynie beta-7) w zespole
jelita drażliwego.

2015 rok

56

badań
klinicznych

mogących przynieść korzyści terapeutyczne polskim pacjentom
– innowacyjne leczenie m.in. raka płuca, nerki, piersi i żołądka,
choroby Alzheimera, astmy, nieswoistych zapaleń jelit i choroby
Leśniowskiego-Crohna.

Badania kliniczne prowadzone przez Roche Polska w 2015 roku
W 2015 roku polscy pacjenci zostali włączeni do ponad 56 badań
klinicznych w takich dziedzinach terapeutycznych, jak onkologia,
neurologia i choroby zakaźne. ( Szczegółowe informacje na temat
badań prowadzonych przez Roche w Polsce można znaleźć na stronie
Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA:
www.badaniaklinicznewpolsce.pl)
W ten sposób chorzy mieli dostęp do innowacyjnych terapii z zastosowaniem następujących cząsteczek:
 
atezolizumab (anty-PDL1, cząsteczka pobudzająca system immunologiczny człowieka do niszczenia komórek nowotworowych)
w terapii chorych na raka płuca, nerki i pęcherza moczowego;
 
trastuzumab emtanzyna (koniugat przeciwciała monoklonalnego
z substancją niszczącą komórki nowotworowe) w leczeniu chorych
na raka piersi, żołądka i płuca;
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Badania kliniczne prowadzone w Roche Polska w 2015 roku w liczbach

56
251

badań klinicznych

polskich
ośrodków

1173

pacjentów

95 350 496 zł
nakładów na badania kliniczne

Stała współpraca z władzami nadzorującymi proces
prowadzenia badań klinicznych w Polsce
Dział międzynarodowych badań klinicznych Roche Polska ściśle
współpracuje z przedstawicielami Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL)
oraz z niezależnymi komisjami bioetycznymi w zakresie rejestracji badań klinicznych, informowania o istotnych zmianach w prowadzonych
aktualnie badaniach, raportowania danych dotyczących profilu bezpieczeństwa badanych produktów leczniczych, a także w kwestiach dotyczących unormowań prawnych i zasad etyki. Jednym z warunków rozpoczęcia badania jest uzyskanie zgody Niezależnej Komisji Bioetycznej
oraz Departamentu Badań Klinicznych URPL. Zadaniem tych organów jest wydanie zgody na prowadzenie badania na terenie kraju po
wnikliwej analizie dostarczonej przez firmę dokumentacji badaniowej
(m.in. protokół badania, Informacja i Formularz Świadomej Zgody
Pacjenta na Udział w Badaniu Klinicznym, szczegółowe informacje
dotyczące badanego produktu leczniczego, dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i doświadczenie badacza).

Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najważniejsze
Dane zbierane od uczestników badania są ściśle monitorowane i analizowane na bieżąco, co pozwala na natychmiastową reakcję i podjęcie
odpowiednich działań w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pacjenta. Każdy etap badania klinicznego jest ściśle kontrolowany
z zachowaniem najwyższych standardów. Zapewnia to bezpieczeństwo
pacjentom biorącym udział w badaniu oraz integralność i wiarygodność zebranych danych.
Formularz Świadomej Zgody Pacjenta
Świadoma zgoda pacjenta wyrażona podpisem na formularzach Informacji i Świadomej Zgody jest jednym z warunków udziału pacjenta
w badaniu klinicznym. Formularze Informacji i Świadomej Zgody
Pacjenta przed użyciem podlegają ocenie, weryfikacji i akceptacji przez
URPL oraz Komisję Etyczną. Lekarz prowadzący badanie udostępnia
formularze pacjentowi, udzielając przy tym wyczerpujących wyjaśnień
i odpowiadając na wszystkie zadane przez pacjenta pytania. Pacjent
może odmówić udziału w badaniu w dowolnym jego momencie bez

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

55

Innowacje w medycynie – zwiększanie dostępu polskich pacjentów do leczenia

negatywnego wpływu na dalszą opiekę medyczną według dostępnych
standardów leczenia.
Przykładamy szczególną wagę do jakości materiałów dla pacjentów
uczestniczących w badaniach klinicznych. Dokładamy wszelkich starań, by materiały dla pacjentów zarówno w czasie rekrutacji do samego badania, jak i podczas jego trwania były zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, naszymi wewnętrznymi wytycznymi oraz by przekazywały informację w pełni merytoryczną, pozbawioną treści reklamowych czy promocyjnych. Wszelkie materiały, nim trafią do rąk
pacjentów, są wnikliwie analizowane i akceptowane przez właściwą
Komisję Bioetyczną.
Współpraca z lekarzami prowadzącymi badania kliniczne
Badania kliniczne w Polsce prowadzone są przez starannie wybranych badaczy, czyli lekarzy mających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, pracujących w placówkach spełniających kryteria danego badania. Lekarze ci muszą spełniać wiele wymagań wynikających
z polskiego prawa, a także z przepisów Dobrej Praktyki Klinicznej.

PROF. DR HAB. N. MED.
JAN KUŚ
specjalista chorób
wewnętrznych i chorób płuc,
kierownik I Kliniki Chorób Płuc
Instytutu Gruźlicy i Chorób
Płuc w Warszawie

Wszyscy lekarze prowadzący badania kliniczne Roche są odpowiednio przeszkoleni w zakresie technik monitorowania bezpieczeństwa
uczestników badań oraz procedur badawczych zarówno przed rozpoczęciem badania, jak i w jego trakcie. Aby badania kliniczne były
zgodne z najwyższymi standardami jakości, Roche zapewnia badaczom możliwość m.in. szkolenia online z zakresu prowadzenia badań
klinicznych zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej. Lekarze na bieżąco otrzymują wszelkie nowe informacje dotyczące bezpieczeństwa badanych produktów leczniczych.
Współpraca z CRO (Contract Research Organizations)
Dział międzynarodowych badań klinicznych Roche Polska, zarządzając badaniami, blisko współpracuje z wybranymi firmami CRO w zakresie monitorowania badań i ich wsparcia. Współpracujemy z tymi
firmami według spójnych standardów, wdrożonych procesów oraz
narzędzi, które umożliwiają bieżącą ocenę kluczowych parametrów
i podjęcie efektywnych działań naprawczych w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek problemów.
Raporty końcowe podsumowujące i streszczenie badania
Zgodnie z wymogami polskiego prawa oraz wytycznymi Unii Europejskiej Roche Polska, jako sponsor i podmiot odpowiedzialny za prowadzenie danego badania klinicznego, składa do URPL w wymaganym
terminie pełen raport podsumowujący badanie, tzw. raport końcowy,
wraz ze streszczeniem badania.

Firma Roche Polska współpracuje z I Kliniką
Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób
Płuc w Warszawie od 2014 roku. Nasza
współpraca z Roche przynosi korzyści przede wszystkim
leczonym przez nas chorym. Klinika zajmuje się śródmiąższowymi chorobami płuc, w tym idiopatycznym
włóknieniem (IWP), które jest chorobą o rokowaniu
gorszym niż większość nowotworów złośliwych.
Do niedawna nie istniały żadne leki przeciwko IWP.
W 2014 roku w Klinice zostało rozpoczęte badanie
kliniczne skuteczności i bezpieczeństwa nowej cząsteczki
w leczeniu IWP. Wszyscy chorzy przystępujący do tego
badania zyskują dzięki Roche bezpłatny dostęp do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc.
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www.badaniaetro.pl
– nowa elektroniczna platforma komunikacji
z pacjentami
W 2015 roku prowadziliśmy intensywne prace wdrożeniowe nad
nową, elektroniczną platformą komunikacji dla grupy pacjentów
z chorobami układu pokarmowego, potencjalnie zainteresowanych
nowoczesnymi terapiami w ramach badań klinicznych. Projekt ma
na celu wykorzystanie mediów interaktywnych do ułatwienia znalezienia ośrodków prowadzących badania kliniczne z etrolizumabem
(badania „Etro”) pacjentom cierpiącym na nieswoiste zapalenia jelit.
Pacjenci z tymi jednostkami chorobowymi to młodzi ludzie pomiędzy 20. a 40. rokiem życia, często korzystający z Internetu jako ze
źródła informacji na temat choroby i metod jej leczenia. W Polsce
lokalny zespół projektowy Roche przygotował stronę internetową
 www.badaniaetro.pl, która jest dedykowana programowi badań
klinicznych z etrolizumabem w chorobie Leśniowskiego-Crohna
i we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Program ten prowadzony jest w ponad 15 ośrodkach w Polsce.

MACIEJ SOSNOWSKI
regionalny kierownik w dziale
międzynarodowych badań
klinicznych, odpowiedzialny
za koordynację platformy
internetowej
Poprzez stworzenie strony internetowej przeznaczonej zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy,
mamy nadzieję na zwiększenie świadomości
internautów w zakresie toczącego się programu badań klinicznych „Etro” i ułatwienie nawiązania przez pacjenta pierwszego
kontaktu z przedstawicielem ośrodka badawczego w celu umówienia wizyty przesiewowej. To innowacyjne rozwiązanie ma
stanowić interaktywną platformę, która poprzez synergię ze
standardowym procesem naboru pacjentów prowadzonym
przez ośrodki zapewni skrócenie czasu włączenia i utrzymania
dużej liczby uczestników badania w trakcie jego trwania. Strona internetowa uzyskała już pozytywną opinię Komisji Etycznej dedykowanej programowi badań „Etro”. Planowany czas
uruchomienia platformy to połowa 2016 roku. Rozwiązanie to
w przyszłości będzie mogło być zastosowane również w innych
badaniach.
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Grupa Roche: Wspieramy infrastrukturę
zdrowotną

Ograniczona infrastruktura zdrowotna, brak placówek medycznych
i wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia mogą być w niektórych krajach istotną barierą w dostępie do nowoczesnych leków i diagnostyki. Aby pomóc w pokonywaniu takich barier, Grupa Roche
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podejmuje wiele inicjatyw na rzecz poprawy funkcjonowania opieki
zdrowotnej. Koncentrujemy się na tym, ponieważ wierzymy, że takie
wsparcie prowadzi do jak najlepszego zaspokajania lokalnych potrzeb
w zrównoważony sposób.
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Roche Polska: Transparentna współpraca
ze środowiskiem medycznym jest dla nas
kluczowa
Roche Polska jako członek Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA przystąpił do Kodeksu Przejrzystości,
będącego inicjatywą innowacyjnych firm farmaceutycznych. W 2015 roku
wdrażaliśmy jego postanowienia.
Kodeks Przejrzystości określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz
organizacjami ochrony zdrowia. Wspólne inicjatywy realizowane
przez innowacyjne firmy farmaceutyczne i środowisko medyczne są
ważnym i naturalnym elementem systemu ochrony zdrowia.
Sygnując Kodeks Przejrzystości, zobowiązaliśmy się cyklicznie upowszechniać dane na temat zakresu naszej współpracy z tymi podmiotami, a także przekazywać opinii publicznej informacje o tym, jaka
jest jej wartość.
Działanie to jest ważnym elementem budowy wzajemnego zaufania
pomiędzy pacjentem, lekarzem i branżą farmaceutyczną. W związku
z tym do 30 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Roche Polska
zostaną opublikowane raporty z informacjami o wartościach (alternatywnie: środkach finansowych), jakie lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, inni przedstawiciele zawodów medycznych oraz organizacje ochrony zdrowia otrzymały w ramach współpracy z Roche w 2015 roku.
W przypadku uzyskania zgody na publikację i potwierdzenia danych
informacje będą przedstawione imiennie.
Rok 2015 był pierwszym, w którym rozpoczęliśmy współpracę ze środowiskiem medycznym na nowych zasadach, m.in. zbierając zgody na
publikację informacji o świadczeniach związanych z pokryciem kosztów opłat rejestracyjnych oraz podróży i zakwaterowania podczas wydarzeń takich jak: spotkania informacyjne, promocyjne, naukowe,
kongresy, konferencje, sympozja, oraz wynagrodzenia z tytułu jakichkolwiek usług świadczonych na rzecz Roche Polska.

 Więcej informacji na stronie:
www.infarma.pl/etyka/kodeks-przejrzystosci

PAWEŁ SZTWIERTNIA
dyrektor generalny Związku
Pracodawców Innowacyjnych
Firm Farmaceutycznych
INFARMA
Kodeks Przejrzystości stanowi odpowiedź na
zmieniające się oczekiwania i potrzeby europejskiego społeczeństwa. Chce ono być lepiej
poinformowane, oczekuje otwartości i przejrzystości w relacjach pomiędzy sferą prywatną i publiczną. Dla większości
Europejczyków to ważny element budujący poczucie podmiotowości i wpływu na rzeczywistość.
Prace nad wdrożeniem Kodeksu w Polsce – który jest inicjatywą Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń
Farmaceutycznych EFPIA – rozpoczęliśmy już w połowie
2013 roku. Jego wejście w życie poprzedzone było szerokimi
konsultacjami ze środowiskiem medycznym, prawnikami
oraz autorytetami z zakresu etyki.
Decydując się na wprowadzenie Kodeksu Przejrzystości,
chcieliśmy, by stał się on kamieniem milowym w budowaniu
opartych na zaufaniu relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Jest to kierunek, który obraliśmy wiele lat temu i w którym konsekwentnie zmierzamy.
Większa otwartość w dyskusji nad wartością współpracy środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną przynosi także bezpośrednie korzyści pacjentom: daje im wiedzę i płynące
z niej poczucie zaufania i bezpieczeństwa.
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Roche Polska: Programy wsparcia pacjentów
oraz wspieranie modernizacji procesów
diagnostyczno-leczniczych
Ochrona zdrowia to dziedzina życia, w której dostęp do innowacji
ma ogromne znaczenie w wymiarze zarówno indywidualnym,
jak i społecznym. Szybki rozwój nauk medycznych oraz technologii
prowadzi do znaczącego postępu metod diagnostyczno-leczniczych.
Kluczowy wpływ na skuteczność terapii ma dostęp do nowoczesnych
leków. Ich stosowanie prowadzi do szybszego powrotu do zdrowia,
mniejszej liczby powikłań i ogranicza problemy wynikające z wielochorobowości. Niestety polscy lekarze mają do dyspozycji znacznie mniej
nowoczesnych leków niż ich koledzy w innych krajach europejskich.
Brak możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć medycyny
zmniejsza szansę trafnego rozpoznania choroby i skutecznego jej wyleczenia. Równie istotny jest fakt, że powszechny dostęp do wiedzy na
temat nowych metod leczenia odbiera choremu nadzieję i budzi sprze-

ciw wobec nierówności w zakresie prawa do korzystania z niej. Dlatego
naszym podstawowym celem jest trwałe zmniejszanie dystansu, jaki
dzieli polskich chorych od europejskich pacjentów w zakresie dostępu
do innowacji. Działania doraźne wynikające z wrażliwości i chęci pomocy nie rozwiązują problemów i długoterminowo są nieefektywne.
Z tego powodu w 2015 roku podjęliśmy decyzję o kompleksowej
zmianie naszej strategii wspierania pacjentów w staraniach o dostęp
do nowych metod diagnostyczno-leczniczych i obecnie skupiamy się
na wdrażaniu rozwiązań trwale poprawiających standardy leczenia.

Od wielu lat obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby polskich
szpitali. W 2015 roku na zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej
i medycznej usprawniającej opiekę nad chorymi i poprawiającej wyniki
leczenia przekazaliśmy polskim szpitalom

5 482 860 zł

Ponadto w ramach programów wsparcia pacjentów, przede wszystkim
w sytuacji braku możliwości kontynuowania terapii ratujących życie,
dostarczyliśmy bezpłatnie leki o wartości

12 268 669 zł
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WOJCIECH SZRAJBER
dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Program
Sale do Podań Leków
Celem programu zainicjowanego przez Roche Polska w 2015 roku
było wsparcie pozytywnych zmian w polskiej onkologii, zapoczątkowanych przez środowisko medyczne.
Nasza firma, kierując się poczuciem współodpowiedzialności za
dobro pacjenta onkologicznego, przyczyniła się do reorganizacji
oddziałów onkologicznych i hematologicznych w zakresie ich
przystosowania do bezpiecznego i przyjaznego dla pacjenta podawania nowoczesnych form leków onkologicznych.
Przekazane przez Roche Polska środki finansowe zostały spożytkowane na adaptację pomieszczeń do podawania leków. Poprawiło to efektywność wykorzystania zasobów szpitala oraz przyczyniło się do zwiększenia komfortu chorego i zachowanie jego prawa
do intymności.

Liczba ośrodków
objętych programem

Firma Roche Polska od lat jest wrażliwa na potrzeby pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, przekazując nieodpłatnie leki pacjentom w ramach programów wsparcia, a także
wspierając szpital w wysiłkach na rzecz unowocześniania procesów
diagnostyczno-terapeutycznych.
W 2015 roku nasz szpital uczestniczył w programie Sale do Podań
Leków, dzięki któremu uzyskał wsparcie konieczne do przystosowania sal do podskórnego podawania leków onkologicznych. Nasza
placówka jest największą w regionie, rocznie udzielamy ponad
130 000 hospitalizacji i porad ambulatoryjnych pacjentom z różnymi chorobami onkologicznymi. Dokładamy wszelkich starań,
aby zapewnić prawidłową opiekę i najwyższe standardy wszystkim
potrzebującym pacjentom, w czym bardzo pomocne jest dla nas
wsparcie, także ze strony podmiotów komercyjnych.
Dostosowanie sal do podskórnego podawania leków onkologicznych pozwala na skrócenie czasu przygotowania i podania leku.
Zaoszczędzony czas i środki możemy wykorzystać na inne czynności w opiece nad pacjentem lub zwiększenie liczby chorych poddawanych leczeniu. Moim zdaniem, program Sale do Podań Leków to
dobry przykład współpracy, która przynosi widoczne korzyści dla
pacjentów i szpitala. Liczę, że dzięki tej inicjatywie będziemy w stanie wspierać jeszcze większą liczbę chorych onkologicznych w walce
o ich zdrowie i życie.

41

Przekazana kwota

1 940 000 zł
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Roche Polska: Współpraca z towarzystwami
naukowymi
W 2015 roku kontynuowaliśmy współpracę z towarzystwami naukowymi,
wspierając ich działalność naukową, badawczą i edukacyjną. Udzielona
przez nas pomoc przede wszystkim dotyczyła nowatorskich przedsięwzięć,
które wymagają wsparcia zwłaszcza w ich wczesnych fazach.
Ponadto przekazaliśmy granty na realizację projektów przyczyniających
się m.in. do rozwoju diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej,
dalszego poznawania patogenezy nowotworów, zachowania płodności
u młodych osób leczonych onkologicznie, a także związanych z rozwojem nowoczesnej transplantacji narządów.

W 2015 roku współpracowaliśmy z:
Polską Grupą Raka Płuca
Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej
Polskim Towarzystwem Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych
Polskim Towarzystwem Chorób Płuc
Polskim Towarzystwem Dermatologicznym
Polskim Towarzystwem do Badań nad Rakiem Piersi
Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym
Polskim Towarzystwem Farmakoekonomicznym
Polskim Towarzystwem Farmakologii Klinicznej i Terapii
Polskim Towarzystwem Gastroenterologii
Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej
Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów
Polskim Towarzystwem Hepatologicznym
Polskim Towarzystwem Lekarskim
Polskim Towarzystwem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Polskim Towarzystwem Mukowiscydozy

Ogółem wsparcie towarzystw
naukowych w 2015 roku
wyniosło

3 407 943 zł
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Polskim Towarzystwem Nefrologicznym
Polskim Towarzystwem Nefrologii Dziecięcej
Polskim Towarzystwem Onkologicznym
Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej
Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym
Polskim Towarzystwem Reumatologicznym
Polskim Towarzystwem Transplantacyjnym

PROF. PIOTR RUTKOWSKI
prezes Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej
Dzięki kilkuletniej współpracy z Roche działa
aktywnie Akademia Czerniaka – sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Trzy filary działań Akademii stanowią: edukacja społeczeństwa, pomoc pacjentom i stały kontakt ze
środowiskiem medycznym. Akademia Czerniaka działa
aktywnie na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki czerniaka oraz poprawy sytuacji chorych
z tym nowotworem w Polsce.
W 2015 roku wsparcie finansowe Roche wspomogło organizację XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz I Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Onkologicznego w Warszawie.
Grant edukacyjny od Roche umożliwił również opracowanie
i wykonanie „Zaleceń postępowania chirurgicznego w nowotworach piersi” przygotowanych przez Sekcję Raka Piersi
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zrzeszającą
około 80 chirurgów. Projekt ma na celu ujednolicenie, zaktualizowanie oraz rozpowszechnienie standardów postępowania chirurgicznego w nowotworach piersi w Polsce.

PROF. MAŁGORZATA
PAWŁOWSKA
prezes Polskiego Towarzystwa
Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych
Współpraca Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
(PTEiLChZ) z Roche trwa od wielu lat
i dotyczy wielu obszarów. Od 2004 roku firma sponsoruje
doroczną konferencję naukowo-szkoleniową Forum Zakażeń.
Jest to wydarzenie ważne zwłaszcza dla środowiska zakaźników, poświęcone współczesnym zagadnieniom z zakresu
zakażeń i chorób zakaźnych, aktualnym rekomendacjom
w wybranych chorobach zakaźnych oraz przede wszystkim
zastosowaniu w praktyce najnowszych osiągnięć dotyczących
diagnostyki i leczenia. Ponadto Roche sponsoruje i wspiera konferencje naukowo-szkoleniowe organizowane przez PTEiLChZ.
Wspieranie przez Roche działalności naukowo-szkoleniowej
prowadzonej w ramach naszego towarzystwa obejmuje sponsorowanie lokalnych warsztatów szkoleniowych dla lekarzy
chorób zakaźnych oraz umożliwienie udziału w krajowych
i zagranicznych konferencjach naukowych.
Wspieranie działalności naukowo-badawczej PTEiLChZ
realizowane jest również poprzez przyznawanie grantów
i finansowanie projektów badawczych. Aktualnie realizujemy
sponsorowany przez Roche projekt badawczy oceniający rozpowszechnienie genotypów HBV w populacji polskiej i ich
wpływ na historię naturalną tego zakażenia. Realizacja tego projektu przyczyni się do lepszej kwalifikacji do leczenia
chorych na przewlekle zapalenie wątroby typu B, zgodnie
z ideą personalizacji medycyny. Wcześniejsze projekty dotyczące zakażeń HCV związane były z edukacją zarówno
personelu medycznego, jak i określonych grup społecznych
(„Zostań w grze”, „Zostań w grze Ty i Twoje dziecko”)
w zakresie epidemiologii, kliniki, leczenia i zapobiegania zakażeniom HCV. Były one zawsze związane z prowadzeniem
nieodpłatnych badań przesiewowych w kierunku zakażenia
HCV. Ich efektem jest wzrost wykrywalności tych zakażeń,
co ma związek z szybszą kwalifikacją do leczenia i wyższą
jego skutecznością.
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PROF. EUGENIUSZ
JÓZEF KUCHARZ
prezes Polskiego Towarzystwa
Reumatologicznego
Współdziałanie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
z firmą Roche w 2015 roku było kontynuacją wcześniej
rozpoczętych działań i przebiegało sprawnie i owocnie. Roche
współpracował przy organizacji konferencji i kongresów, m.in. organizując
sesje firmowe oraz sponsorując udział reumatologów w konferencjach, warsztatach szkoleniowych i kongresach. Cenną inicjatywą jest wspieranie Sekcji

Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w postaci
grantu umożliwiającego udział dwóch osób w dorocznym Kongresie EULAR.
Wyrażam nadzieję, że ta inicjatywa będzie kontynuowana. Grant jest przyznawany w niezależnym konkursie dla młodych polskich reumatologów.
Duże znaczenie naukowe mają badania epidemiologiczne zrealizowane w ramach grantu firmy Roche. Badania te dotyczyły epidemiologii reumatoidalnego
zapalenia stawów i były pierwszymi od kilku lat badaniami problemu w Polsce.
Wyniki przedstawione m.in. podczas posiedzenia American College of Rheumatology w San Francisco spotkały się z dużym zainteresowaniem. Są to nie tylko
badania poznawcze, gdyż ich wyniki są przydatne w planowaniu polityki zdrowotnej w reumatologii. Obecnie Roche wspiera projekt „Czas na reumatologię.
Jak poprawić w Polsce standardy leczenia chorych na RZS?”.
Współpracę Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z Roche
oceniam wysoko.

PROF. DR HAB. N. MED.
TADEUSZ ROBAK
prezes Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów
Roche od wielu lat wspiera lekarzy – członków
Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w działalności naukowo-badawczej oraz
edukacyjnej, sponsorując udział lekarzy hematologów w konferencjach i zjazdach krajowych i międzynarodowych, a także wspierając
organizację konferencji i szkoleń prowadzonych przez środowisko
polskich hematologów w ośrodkach regionalnych oraz zjazdów
o zasięgu ogólnopolskim. Przykładem takiej współpracy jest zaangażowanie finansowe firmy Roche w organizację XXVI Zjazdu
PTHiT w Szczecinie we wrześniu 2015 roku oraz dorocznych konferencji organizowanych w Kazimierzu Dolnym czy dofinansowanie
ubiegłorocznej konferencji skierowanej do lekarzy rodzinnych
i internistów pt. „Hematologia dla lekarzy rodzinnych i internistów”, która odbyła się w Łodzi w październiku 2015 roku. Ważnym aspektem współpracy Roche ze środowiskiem polskich hematologów jest wspieranie działalności naukowo-badawczej lekarzy.
W ramach tej działalności firma Roche przyznała w 2015 roku
grant naukowy dla lekarzy posiadających specjalizację z hematologii lub specjalizujących się w dziedzinie hematologii, finansując
tym samym wyjazdy hematologów na staże i stypendia naukowe.
W ramach badań klinicznych możliwe jest zastosowanie najnowocześniejszej terapii u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego/limfoidalnego.
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PROF. DR HAB. N. MED.
ANTONI BASTA
prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologii Onkologicznej
Korzystając ze wsparcia Roche, nasi członkowie
biorą udział w międzynarodowych konferencjach
w dziedzinie ginekologii i onkologii. W 2015 roku
Roche przekazał dostęp do transmisji z ASCO 2015. Dzięki
współpracy z Roche udało nam się zorganizować w Krakowie,
na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym,
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
(PTGO). Wiedza zdobyta w czasie wyjazdów szkoleniowych
i dostępu do innych form edukacji przekłada się na pracę naukową i edukacyjną w ramach działalności naszego Towarzystwa.
Grupa ds. Raka Jajnika PTGO pozyskała i przeanalizowała dane
dotyczące leczenie raka jajnika w Polsce w latach 2010–2014.
Obecnie w oparciu o te dane nasi członkowie przygotowują
publikację, która zdefiniuje kierunek leczenia raka jajnika
w naszym kraju. Kolejny projekt toczący się dzięki wsparciu
Roche Polska to analiza leczenia raka szyjki macicy w Polsce
od 2008 roku. Celem tego projektu jest przedstawienie dotychczasowych wyników leczenia nowotworu i opracowanie wytycznych, które zoptymalizują nasze działania w tej terapii.
Z grantu przekazanego przez firmę wspólnie z Programem
Edukacji Onkologicznej opracowaliśmy i wydaliśmy poradniki
dla pacjentek z zakresu raka szyjki macicy, raka jajnika i raka
trzonu macicy.

Roche Polska: Przykłady wymiany
doświadczeń i wsparcia inicjatyw
naukowych polskiego środowiska
medycznego w 2015 roku

Konferencje organizowane przez inne podmioty,
wspierane przez Roche Polska
Cykl konferencji na temat leczenia i rozpoznawania chłoniaków
Każdego roku chłoniaki, czyli nowotworowe rozrosty układu chłonnego, wykrywa się u około 7500 pacjentów. Niektóre mają ostry przebieg,
inne rozwijają się latami w sposób niezauważalny dla chorego i rozpoznawane są przypadkowo. Aby poprawić rozpoznawalność tej choroby, Roche Polska w 2015 roku już po raz kolejny wsparł działania edukacyjne kierowane do lekarzy pierwszego kontaktu. Wzięliśmy udział
w 13 konferencjach lokalnych, podczas których prezentowano kwestie

diagnostyki chłoniaków łącznie grupie ok. 2000 lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej.
LyFe – Lymphoma Forum of Excellence
W 2015 roku Roche Polska był jednym ze sponsorów warsztatów LyFe
– Lymphoma Forum of Excellence na rzecz upowszechniania wiedzy
dotyczącej właściwej diagnostyki oraz optymalnego leczenia nowotworów układu chłonnego. Inicjatywa ma na celu wymianę doświadczeń
pomiędzy poszczególnymi ośrodkami hematoonkologicznymi w Polsce, zajmującymi się diagnozowaniem i leczeniem chorych.
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Formuła spotkań umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk specjalistów zajmujących się rozpoznawaniem i leczeniem chłoniaków z lekarzami z takich dziedzin medycyny, jak: interna,
hematologia, histopatologia, medycyna nuklearna, epidemiologia, oraz
z psychologami. W 2015 roku odbyły się dwa warsztaty z cyklu LyFe
– Lymphoma Forum of Excellence, w których ogółem wzięło udział
ponad 100 uczestników. Publikacje podsumowujące, w formie zarówno drukowanej, jak i elektronicznej, pozwalają na dotarcie z informacją na temat spotkania do osób, które nie mogły w nim uczestniczyć.
XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
W 2015 roku Roche Polska wsparł XI Konferencję Polskiej Grupy Raka
Płuca, podczas której omawiano aktualne zagadnienia związane z leczeniem chorych na raka płuca oraz konieczność wielodyscyplinarnego
podejścia do leczenia tego nowotworu. Spotkanie odbyło się pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC
(Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca)
z udziałem nie tylko krajowych, ale także światowych ekspertów.
Warsaw Skin Cancer Conference
Roche Polska był jednym ze sponsorów konferencji Warsaw Skin Cancer Conference, organizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz jego sekcji – Akademii Czerniaka.
Podczas spotkania zostały przedstawione i omówione najnowsze doniesienia i problemy dotyczące diagnostyki, profilaktyki i terapii nowotworów skóry. Wykładowcy przedstawili najnowsze doniesienia międzynarodowe i polskie w tym zakresie, jak również omówili przypadki
kliniczne. W spotkaniu wzięło udział około 300 lekarzy onkologów,
dermatologów i chirurgów oraz inne osoby związane z problematyką
nowotworów skóry.
Wsparcie projektów Polskiej Grupy ds. Raka Jajnika
Roche Polska wsparł działania ekspertów zrzeszonych w Polskiej Grupie
ds. Raka Jajnika, powstałej z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, mające na celu opracowanie protokołu pooperacyjnego raka jajnika. Protokół jest skierowany do wszystkich lekarzy
operujących chore na raka jajnika oraz do lekarzy onkologów leczących
pacjentki po operacji. Ma on na celu szczegółowy opis sytuacji okołooperacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu radykalności
operacji. Informacje zawarte w protokole pozwolą optymalnie planować
dalsze leczenie pacjentki, w tym wdrożenie odpowiedniego leczenia
systemowego. Protokół dostępny jest w trzech wersjach:
• na stronie PTGO:  www.ptgo.pl,
• w App Store w postaci aplikacji na iPady,
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• w wersji papierowej – w postaci bloczków z wydzieranymi kartkami
protokołu (dostępny przez sekretariat PTGO).
Wsparcie projektów Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Roche Polska wsparł projekt mający na celu ustalenie schematu postępowania u chorych na raka szyjki macicy. W ramach projektu zebrano
dane z 16 głównych ośrodków w Polsce, w których leczone są pacjentki
chore na raka szyjki macicy. Dzięki danym na temat leczenia pacjentek
w latach 2008–2014 możliwe będzie opracowanie analizy, która pokaże
rzeczywistą sytuację leczenia tego schorzenia i stanie się tematem do
dyskusji mającej na celu poprawę dotychczasowych wyników leczenia.
Publikacja przewidziana jest w 2016 roku.
XII Forum Zakażeń
W 2015 roku Roche Polska uczestniczył po raz kolejny w XII Forum
Zakażeń, organizowanym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Jako sponsor główny wydarzenia objęliśmy swoim patronatem sesje edukacyjne związane z hepatologią zakaźną, ze szczególnym uwzględnieniem wirusowych zakażeń
wątroby typu B i C. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 lekarzy specjalistów, głównie z dziedziny chorób zakaźnych.
Czas na reumatologię
Roche Polska wsparł publikację raportu opracowanego przez Instytut
Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
pt. „Wczesna diagnostyka chorób reumatycznych. Ocena obecnej sytuacji
i rekomendacje zmian”. Celem raportu było przedstawienie propozycji
nowej organizacji wczesnej diagnostyki chorób zapalnych stawów. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie dostępu do reumatologicznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) dla pacjentów pierwszorazowych
z chorobą zapalną stawów. Docelowo powinno pozwolić na ustalenie rozpoznania i podjęcie leczenia u chorego po 3–4 tygodniach od wydania
skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Przykłady organizowanych przez nas wydarzeń dotyczących
dziedzin medycyny, w których stosowane są wysokospecjalistyczne leki Roche. Udział umożliwia lekarzom poznanie
najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie.
Expert2Expert – interaktywne spotkania dla lekarzy zajmujących się
diagnostyką i leczeniem chorych na raka płuca
Nowotwory płuca są najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie
wśród mężczyzn i najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów (1,4 mln
zgonów, 18%). Leczenie chorych na raka płuca wymaga interdyscyplinarnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego, w które zaangażowani są:
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torakochirurdzy, patomorfolodzy, biolodzy molekularni, pulmonolodzy,
radioterapeuci i onkolodzy. Wszystkie wymienione grupy lekarzy odgrywają kluczową rolę na różnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego, a decyzje podejmowane na każdym etapie procesu wpływają na
kolejne. Współpraca pomiędzy poszczególnymi grupami lekarzy, zrozumienie wzajemnej roli w procesie oraz ciągłe pogłębianie wiedzy i wymiana doświadczeń są niezmiernie istotne.
W 2015 roku Roche Polska zorganizował dwa spotkania z cyklu Expert2Expert dla ponad 150 lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem
chorych na raka płuca, których celem było umożliwienie interdyscyplinarnej dyskusji i wymiany doświadczeń m.in. dotyczących stosowania
terapii Roche pomiędzy specjalistami zajmującymi się diagnostyką
i leczeniem chorych na ten nowotwór.
Angiogeneza – postępy w ginekologii onkologicznej
Roche Polska zorganizował we współpracy z ekspertami z dziedziny
ginekologii onkologicznej i członkami Polskiej Grupy Ginekologii
Onkologicznej warsztaty pt. „Angiogeneza – postępy w ginekologii
onkologicznej” na rzecz upowszechniania wiedzy na temat optymalnego leczenia nowotworów układu kobiecego. Inicjatywa ta ma na celu
wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami z poszczególnych ośrodków ginekologicznych, ginekologiczno-onkologicznych i onkologicznych. Formuła spotkań umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń
i najlepszych praktyk specjalistów zajmujących się rozpoznawaniem
i leczeniem nowotworów kobiecych. Współpraca lekarzy ginekologów
i onkologów jest kluczowa w przeprowadzeniu odpowiedniej ścieżki
terapeutycznej u chorych m.in. na raka jajnika czy raka szyjki macicy.
Tematy przewodnie warsztatów to: stosowanie leków Roche w terapii,
chirurgia, leczenie systemowe, opieka okołooperacyjna w ginekologii
onkologicznej.
Warsztaty dla lekarzy ginekologów dotyczące wytycznych Polskiego
Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz odpowiedniej ścieżki
terapeutycznej chorych na nowotwory ginekologiczne
Zorganizowaliśmy też warsztaty regionalne dla lekarzy ginekologów
i ginekologów onkologów dotyczące leczenia nowotworów ginekologicznych zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESGO (Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej). Celem spotkań było
przedstawienie najnowszych standardów i wytycznych dotyczących
właściwego postępowania terapeutycznego (zawierającego standardy chirurgii i odpowiedniej kwalifikacji do leczenia) oraz przekazanie wiedzy w zakresie stosowania innowacyjnych terapii lekami Roche.W sześciu spotkaniach wzięło udział ogółem 300 lekarzy
z różnych regionów Polski.

„OnkoRoche” – magazyn
dla lekarzy tworzony
przez nich samych
„OnkoRoche” to wydawany przez nas od 2007 roku
magazyn promocyjny dla lekarzy poświęcony tematyce
onkologii, onkohematologii i hematologii. Czasopismo
ukazuje się w cyklach kwartalnych lub półrocznych,
będąc podsumowaniem najważniejszych doniesień
z minionego okresu.
Znajdują się w nim relacje z wydarzeń medycznych, ciekawe opisy przypadków i terapii stanowiących znaczący
postęp w leczeniu chorych na nowotwory. Zawartość
magazynu przygotowywana jest przez ekspertów z całej
Polski, dzięki czemu „OnkoRoche” to interesująca lektura
zarówno dla młodych, jak i dla doświadczonych lekarzy.
Uzupełnieniem artykułów o charakterze stricte merytorycznym są teksty dotyczące sportu, zdrowia czy hobby
czytelników, a także wiadomości ze świata medycyny,
opisujące nowatorskie technologie, nieznane terapie,
pionierskie badania.
W związku z rozwojem nowych technologii stworzyliśmy
również wersję elektroniczną czasopisma, poszerzoną
o materiały multimedialne audio i video – aplikację
dostępną na smartfony i tablety oraz stronę internetową
onkoroche.pl. Jej zawartość wzbogacają dwa dodatkowe
wydawnictwa o podobnej tematyce – „Lyfe Journal”
i „Angioforum”, co sprawia, że strona ta stanowi kompendium praktycznej wiedzy onkohematologicznej.

DR ANNA
WALASZKOWSKA-CZYŻ
chemioterapeuta
Czasopismo „OnkoRoche” jest dla lekarza praktyka cennym źródłem informacji. Można znaleźć w nim dane na temat
nowych leków czy technologii medycznych. Prezentacja
ciekawych przypadków często daje nowe spojrzenie
na zastosowanie standardowych terapii. Artykuły
dotyczące sportu czy hobby są interesującym
uzupełnieniem.
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Roche Polska na rzecz diagnostyki molekularnej
 
Wsparcie diagnostyki molekularnej u chorych na raka piersi

W ramach działalności skierowanej do środowiska medycznego w 2015 roku Roche zorganizował warsztaty dotyczące
szczegółowej diagnostyki receptora HER2 dla 130 lekarzy
patomorfologów i biologów molekularnych z kilkudziesięciu zakładów patomorfologii i biologii molekularnej z całej
Polski. Diagnostyka receptora HER2 jest warunkiem rozpoczęcia terapii celowanej w leczeniu chorych na raka piersi
z zastosowaniem produktów leczniczych Roche. Podczas
warsztatów z udziałem konsultanta krajowego ds. patologii oraz ekspertów z Polskiego Towarzystwa Patologów
dyskutowano m.in. na temat oznaczeń niejednoznacznych
przypadków oraz utrwalania obowiązujących standardów.
Jako firma zainteresowana projektami, które mogą przyczynić się do podniesienia jakości tej dziedziny medycyny,
wsparliśmy także inicjatywy środowiska medycznego, m.in.
Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii i Polskiego

Towarzystwa Patologów. Był to projekt epidemiologiczny
„rak piersi” oraz projekt umożliwiający szkolenie polskich
lekarzy patomorfologów w referencyjnych ośrodkach
europejskich.

 
Wsparcie diagnostyki molekularnej u chorych
na niedrobnokomórkowego gruczołowego raka płuca

Rak piersi nie jest jedynym obszarem, w którym prawidłowa
diagnostyka warunkuje włączenie właściwej terapii. Kolejnym
przykładem jest rak płuca. Dzięki wsparciu Roche w 2015 roku
uzyskano optymalizację procesu diagnostyki w kierunku
mutacji genu EGFR u chorych na niedrobnokomórkowego
gruczołowego raka płuca, co umożliwiło dobór właściwego
leczenia ukierunkowanego molekularnie. Ponadto i w tym
obszarze Roche wsparł finansowo inicjatywy, które miały na
celu poprawę jakości tych badań oraz utrwalenie standardów
diagnostyki molekularnej.

Wsparcie Roche Polska dla nowoczesnej diagnostyki onkologicznej,
w tym m.in. dla wymienionych powyżej projektów, w 2015 roku
wyniosło

5 677 900 zł
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PROF. DR HAB. N. MED.
ANNA NASIEROWSKA-GUTTMEJER
prezes Polskiego Towarzystwa
Patologów
Roche od wielu lat wspiera diagnostykę patomorfologiczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów (PTP) i konsultantem
krajowym w dziedzinie patomorfologii. W kontekście edukacyjnym i naukowym współpraca ta dotyczy wielu obszarów.
Najważniejszym jej celem jest ukierunkowanie diagnostyki
na onkologiczną praktykę kliniczną. Firma od wielu lat udziela
wsparcia finansowego oddziałom regionalnym PTP przy organizowaniu tematycznych spotkań naukowych, jak i cyklicznych
ogólnopolskich konferencji szkoleniowych i zjazdów. Szczególnego podkreślenia wymaga wspieranie środowiska patomorfologów w diagnostyce raka piersi. Od wielu lat zespół patomorfologów mających doświadczenie w diagnostyce raka piersi
(ok. 50 zakładów patomorfologii) uczestniczy w warsztatach
mikroskopowych, które nie tylko mają charakter szkoleniowy,
lecz także są zewnętrzną formą kontroli jakości diagnostyki
immunohistochemicznej i molekularnej HER2. W czasie dorocznych konferencji lekarze patomorfolodzy i diagności laboratoryjni wykonujący badania mogą uaktualniać swoją wiedzę
wraz ze zmieniającymi się światowymi zaleceniami do interpretacji badań. Sprawdzają także swoją znajomość i jakość
technik badawczych, które udoskonalane są dzięki wprowadzeniu automatycznego sprzętu zapewniającego powtarzalność
uzyskanych wyników. Konferencje grupy HER2 mają coraz
szersze przełożenie na klinikę. W czasie spotkań uczestniczą
w nich klinicyści, którzy odgrywają ważną rolę w leczeniu
chorych na raka piersi. Współpraca patomorfologów i klinicystów sprzyja integracji naszych środowisk, co przekłada się na
lepsze zrozumienie problemów diagnostycznych i ich interpretacji praktycznej. Roche, kontynuując wspieranie działalności
naukowo-badawczej, umożliwił w tym roku patomorfologom
realizację sponsorowanego przez firmę grantu na temat badań
epidemiologicznych w raku piersi. Zbieranie danych patomorfologicznych pochodzących z badań diagnostycznych pozwoli
uzyskać unikatowe dane o wartości epidemiologicznej. Firma,

wspierając edukację patomorfologów, przekazała PTP grant
na szkolenie lekarzy w krajach europejskich. Jest to zakrojone
na szeroką skalę wspieranie patomorfologów chcących podnosić
swoje kwalifikacje w zagranicznych referencyjnych ośrodkach
patomorfologicznych i klinicznych. Wyrazem współpracy
Roche z zakładami patomorfologii wykonującymi diagnostykę
raka piersi było wsparcie i umożliwienie wykonania licznych
oznaczeń nadekspresji HER2 w tych przypadkach. Roche
w istotny sposób przyczynił się do rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych w ocenie czynników predykcyjnych niezbędnych do leczenia raka piersi. Prawidłowe wykonanie badania
i jego interpretacja warunkują wdrożenie adekwatnej metody
leczenia chorych. Firma, wspierając indywidualnych patomorfologów, umożliwiła im udział w konferencjach, zjazdach
i kongresach polskich i zagranicznych. Zdobyta przez nich
wiedza bezpośrednio przekłada się z jednej strony na poprawę jakości diagnostyki, a z drugiej strony na terapię chorych.
Przedstawiciele Roche od kilku lat pomagają nam w nawiązaniu i realizacji kontaktów z amerykańskimi przedstawicielami
ASCO. Przyczynili się w znaczący sposób do podpisania porozumienia między prezesami PTP a CAP (College of American
Pathologists) mającego na celu udostępnienie raportów patomorfologicznych i ich implementację w Polsce. Kontynuujemy
współpracę w tym zakresie. Mamy nadzieję, że wkrótce zaowocuje ona wprowadzeniem w Polsce ujednoliconych rozpoznań
patomorfologicznych, zwłaszcza w ośrodkach onkologicznych.
Nie można pominąć jeszcze jednej istotnej formy wspierania
edukacji prowadzonej przez PTP. Roche sponsoruje publikację
suplementów do „Polish Journal of Pathology”, zawierających
aktualną wiedzę w zakresie nowotworów różnych narządów
jak płuca, piersi czy przewodu pokarmowego. Wsparcie to ma
dla nas szczególne znaczenie, gdyż pozwala wydawać na bieżąco materiały szkoleniowe przydatne w codziennej pracy
diagnostycznej zarówno rezydentom, jak i specjalistom
patomorfologom.
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Roche Polska: Wspieramy edukację lekarzy
Roche wspiera również indywidualnych lekarzy, umożliwiając im dostęp
do najnowszej wiedzy, m.in. poprzez sponsorowanie ich uczestnictwa
w kongresach krajowych i zagranicznych.
W 2015 roku polscy lekarze specjaliści dzięki wsparciu Roche Polska
mogli uczestniczyć m.in. w kongresach i zjazdach organizowanych
przez następujące towarzystwa naukowe: ASCO (American Society
of American Oncology), ESMO (European Society for Medical Oncology), ESOT (European Society of Organ Transplantation), EULAR
(The European League Against Rheumatism), EASL (The European
Association for the Study of the Liver), ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis), ERS
(European Respiratory Society) i inne.
Wspieraliśmy także udział polskich specjalistów w krajowych kongresach naukowych, takich jak m.in.: XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, XIV Spotkanie Po ASCO, X Konferencja
Edukacyjna „Onkologia w praktyce klinicznej”, IX Konferencja Polskiej
Grupy Raka Płuca, Hot Topics w Ginekologii Onkologicznej, Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Kluczowe Problemy Transplantologii
Nefrologicznej.

Na lekarzach spoczywa odpowiedzialność związana z opieką nad pacjentami, w tym decyzje dotyczące diagnostyki i wyboru właściwej
terapii. Uważamy, że wiedza zdobyta podczas kongresów przyczyni
się do podnoszenia standardów codziennej pracy i poprawy wyników
leczenia pacjentów.
Sponsorownie uczestnictwa w kongresach jest ściśle regulowane
zarówno wewnętrznymi przepisami Grupy Roche, jak i przepisami
podatkowymi oraz Prawem Farmaceutycznym. Polega ono na pokryciu kosztów rejestracji uczestnictwa w kongresie, opłat związanych
z kosztami podróży i zakwaterowania podczas kongresu, a także
kosztów ubezpieczenia i wyżywienia w tym okresie.
Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są bezpośrednio z dostawcami usług (organizatorami kongresów, przewoźnikami, hotelami itp.).
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Interpretacji Indywidualnej, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie, a dotyczącej opodatkowania kosztów uczestnictwa
w kongresach, wszyscy uczestnicy kongresów otrzymują od Roche
formularze PIT.
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Ogółem w 2015 roku Roche Polska
na wsparcie udziału polskich lekarzy
w krajowych i zagranicznych
kongresach naukowych przeznaczył

13 321 924 zł
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Roche Polska: Współpraca z organizacjami
studenckimi oraz kołami naukowymi
W naszych działaniach zależy nam na promocji ochrony zdrowia także
w sposób pośredni. Dlatego chętnie współpracujemy z organizacjami
i stowarzyszeniami studenckimi oraz z kołami naukowymi.
Wśród najważniejszych inicjatyw
wspartych w tym zakresie przez naszą
firmę w 2015 roku możemy wymienić:
10th Bialystok International Medical Congress
for Young Scientists

Białostocki kongres znajduje się w czołówce największych naukowych kongresów studenckich w Polsce.
Głównym celem tego wydarzenia była popularyzacja
osiągnięć naukowych młodych badaczy. Kongres był
okazją do wymiany cennych doświadczeń i pogłębienia wiedzy medycznej dla ponad 500 studentów.

51. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału
Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym
im. Karola Marcinkowskiego

Aktywnie wspieramy konferencje, kongresy, konkursy oraz inne wartościowe inicjatywy, które umożliwiają wymianę doświadczeń oraz poszerzają
naukowe horyzonty studentów. Decydując się na wsparcie danego przedsięwzięcia, zwracamy uwagę na to, czy jest ono organizowane w sposób kompleksowy, a przekazywana podczas sesji wykładowych wiedza prezentuje
różne perspektywy i podejścia do tematyki związanej z ochroną zdrowia
i postępami w rozwoju innowacyjnych terapii. Budujące jest to, że młodzi
ludzie, często przyszli przedstawiciele zawodów medycznych, mają coraz
większą świadomość wyzwań stojących przed współczesnym systemem
ochrony zdrowia. Potrafią samodzielnie identyfikować problemy, celnie
wskazują bieżące i przyszłe zagrożenia, a jednocześnie są w stanie formułować trafne odpowiedzi i rozwiązania. Dlatego chętnie ich w tym wspieramy.

Celem konkursu było wyłonienie najbardziej wartościowych prac magisterskich przygotowanych przez
absolwentów farmacji, analityki medycznej oraz
kosmetologii, w aspekcie zarówno poznawczym, jak
i wdrożeniowo-racjonalizatorskim. Wsparcie, którego
udzieliła nasza firma, przeznaczono na nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów tej edycji konkursu.
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Grupa Roche: Budowanie świadomości
społecznej i współpraca z organizacjami
pacjentów

Poprawa dostępu do leków i diagnostyki ma podstawowe znaczenie,
ale nie tylko te czynniki wpływają na wzmocnienie systemu ochrony
zdrowia. Duże znaczenie dla długoterminowych wyników leczenia ma
podejście do edukacji zdrowotnej, w tym do problemu zwiększania świadomości pacjentów. Pamiętając o tym, wspieramy organizacje reprezentujące pacjentów, skupiając się na profilaktyce i edukacji zdrowotnej.
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Roche w Polsce: Współpracujemy
z organizacjami pacjentów, kierując się
Zasadami Dobrej Praktyki Roche
Roche w Polsce od lat współpracuje z organizacjami zrzeszającymi
i reprezentującymi polskich pacjentów, kierując się przepisami prawa
oraz Zasadami Dobrej Praktyki Roche. Zasady te zobowiązują nas do:

uczciwości
poszanowania niezależności
szacunku
równości
otwartości
działania na rzecz wspólnej misji
Transparentna informacja o wysokości wsparcia
udzielonego organizacjom pacjentów
Od 2012 roku na stronie  www.roche.pl publikujemy pełne dane na
temat wysokości i rodzaju wsparcia udzielonego organizacjom pacjentów. Dane te aktualizowane są rokrocznie 1 kwietnia.

Najważniejsze inicjatywy realizowane przez naszą firmę
we współpracy z organizacjami pacjentów w 2015 roku
Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów z chorobami
onkologicznymi:

Wysokość wsparcia udzielonego
w 2015 roku przez Roche organizacjom
zrzeszającym i reprezentującym
polskich pacjentów wyniosła

1 103 008 zł

Akademia Czerniaka
Powołana w 2011 roku wspólna inicjatywa środowiska medycznego
i pacjentów, która ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na
temat czerniaka. Akademia aktywnie promuje właściwą profilaktykę,
m.in. konieczność wykonywania tzw. samokontroli znamion i regularnych wizyt u dermatologa. Roche Polska jest jednym z podmiotów
wspierających stronę internetową  www.akademiaczerniaka.pl,
na której zarówno pacjenci, jak i lekarze mogą znaleźć wiele przydatnych informacji odnośnie profilaktyki i leczenia czerniaka. Akademia
Czerniaka stanowi sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej, a patronat nad jej działaniami objęły również Polskie
Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polskie Towarzystwo Patologów.
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oraz znaczenia wsparcia najbliższych i akceptacji w chorobie. Podobnie jak
w 2014 roku włączyliśmy się w obchody Światowego Miesiąca Świadomości
Raka Jajnika w marcu, Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika 8 maja
oraz Światowego Miesiąca Świadomości Nowotworów Ginekologicznych
we wrześniu. Dzięki partnerom społecznym 17 obiektów w 13 miastach
zostało podświetlonych na kolor turkusowy, który symbolizuje raka jajnika.

ANNA NOWAKOWSKA
założycielka Stowarzyszenia
na Rzecz Walki z Chorobami
Nowotworowymi Sanitas z Sanoka
– o obchodach Miesiąca
Świadomości Raka Jajnika

Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach
Roche Polska nieprzerwanie od 2004 roku wspiera doroczne obchody
Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach, organizowane przez stowarzyszenia pacjentów. Działania podejmowane z okazji Światowego
Dnia Wiedzy o Chłoniakach mają upowszechniać wiedzę o nowotworach układu limfatycznego, ich objawach, metodach diagnozy oraz
leczenia. W ramach kampanii realizowane są filmy edukacyjne, ulotki oraz plakaty, a także różnorodne happeningi uliczne mające na celu
przybliżenie tej tematyki szerokiemu gronu odbiorców. Z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach w roku 2015 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zorganizowało w Krakowie
VIII kampanię społeczną „Zdemaskuj chłoniaka”. Jej celem była nie
tylko edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy o chłoniaku, ale również pokazanie, że jest to choroba, z którą można się zmierzyć, o ile
w porę zostanie wykryta i będzie prawidłowo leczona.
Kampania „Dla niej. Możemy więcej”
 tym roku po raz kolejny nasza firma współorganizowała kampanię
W
edukacyjną „Dla niej. Możemy więcej”. W ramach kampanii wspólnie
ze stowarzyszeniami pacjentów prowadziliśmy działania edukacyjne
zwiększające świadomość Polaków na temat raka jajnika. Zrealizowane
działania stały się pretekstem do podjęcia publicznej debaty wokół problematyki nowotworów ginekologicznych – ich diagnostyki, leczenia
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Podczas Miesiąca Świadomości Raka Jajnika,
który po raz pierwszy obchodziliśmy w marcu
minionego roku, na kolor turkusowy, symbolizujący
ten nowotwór jajnika, podświetlono kilkanaście obiektów w całej
Polsce. Ogromnie cieszymy się, że tak wiele miast i instytucji przyłączyło się do naszej akcji. Stopniowo udaje nam się przełamywać
opór przed mówieniem o nowotworach kobiecych. Nie możemy
zapominać, że rak jajnika najczęściej rozpoznawany jest w momencie, gdy choroba jest już zaawansowana. Dlatego właśnie
tegoroczny Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika dedykujemy wszystkim kobietom, które już chorują na ten nowotwór.
Zrozumienie choroby i problemów, z jakimi się ona wiąże, to podstawa mądrego współtowarzyszenia chorej kobiecie przez bliskich.
Kampania „Poszerzamy HERyzonty” i wsparcie działań
polskich Amazonek
W 2015 roku nasza firma kontynuowała kampanię edukacyjną
„Poszerzamy HERyzonty”, realizowaną od 2013 roku wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Amazonki, Polskimi Amazonkami Ruchem Społecznym
i Fundacją Onkologiczną Osób Młodych Alivia, skierowaną do kobiet
z rozpoznaniem raka piersi HER2-dodatniego.
( Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć
na stronie www.heryzonty.pl)
Wśród inicjatyw wspartych przez naszą firmę w 2015 roku możemy wymienić m.in. „Boskie matki” fundacji Rak’n’Roll. Jej celem jest zapewnienie opieki ciężarnym kobietom, które chorują onkologicznie oraz budowanie świadomości, że ciąża i rak są do pogodzenia – w ciąży można się
leczyć i urodzić zdrowe dziecko. Wspólnie z lokalnymi kołami Amazonek
prowadziliśmy także projekty edukacyjne na temat raka piersi
kierowane do pacjentek.
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AGATA POLIŃSKA
członek Zarządu Fundacji
Onkologicznej Osób
Młodych Alivia

ELŻBIETA KOZIK
prezes stowarzyszenia
Polskie Amazonki Ruch Społeczny
Roche jest firmą, która w każdym działaniu potrafi
wyważyć potrzeby biznesowe i potrzeby pacjentów,
zawsze stawiając pytanie: czego w aktualnej sytuacji potrzebują chorzy? To także firma, która nie stroni od tematów
wymagających i trudnych, związanych np. z chorobą zaawansowaną. Współpracując z Roche, zawsze otrzymujemy dawkę inspiracji i otwartości, niezależnie od tego, czy wspólnie realizujemy
kampanie inicjowane przez firmę, czy akcje, których pomysłodawcą są Amazonki. Pisząc o społecznej odpowiedzialności biznesu,
uważam, że w tym miejscu należy szczególnie podkreślić jeszcze
jedną, bardzo ważną kwestię. Roche od wielu lat tworzą niemal
ci sami LUDZIE. To zespół stabilny, darzący siebie nawzajem
szacunkiem, co łatwo zaobserwować w codziennej współpracy.
Ta życzliwość i wzajemny szacunek przekładają się na jakość relacji z zewnętrznymi partnerami i wyjątkową wręcz relację z nami
oraz podobnymi organizacjami.

Roche to odpowiedzialny społecznie partner
fundacji Alivia, z którym mamy przyjemność
realizować od kilku lat projekty o charakterze
edukacyjno-społecznym.
W minionym roku Roche wydał poradnik „Warto wiedzieć więcej
o swojej chorobie, aby z nią walczyć” dotyczący raka piersi, jego
diagnostyki i leczenia. Fundacja Alivia miała również niewielki
wkład w jego treści. Poradnik został opublikowany w formie papierowej przez Roche, a dodatkowo – online, na stronach fundacji
Alivia, dzięki czemu tysiące pacjentek chorych na raka piersi stale
ma dostęp do merytorycznego kompendium wiedzy o tym nowotworze i sposobach jego leczenia, a także badaniach diagnostycznych i możliwych opcjach terapeutycznych.
Dzięki wsparciu Roche mieliśmy szansę wziąć udział w Międzynarodowym Kongresie Organizacji Pacjenckich. Była to
niezwykła okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk
z organizacjami z całego świata, działającymi na rzecz pacjentów z chorobami przewlekłymi.
Dofinansowanie rozwoju obszaru fundraisingu i systemów informatycznych, którego udzielił fundacji Alivia Roche, zapewniło
stabilne funkcjonowanie wszystkich realizowanych przez fundację
projektów, w tym: Skarbonka (pomoc finansowa), Czerwona
Skrzynka (pomoc poradnicza i interwencyjna), Onconews (edukacja w zakresie innowacji w onkologii), Onkomapa (przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych), Kolejkoskop
(monitoring dostępu do diagnostyki obrazowej), dyżur dietetyka
(poradnictwo żywieniowe dla chorych) oraz wiele innych inicjatyw na rzecz chorych na raka i kampanii edukacyjnych, które
w 2015 roku realizowała fundacja Alivia.
Cieszymy się, że współpraca z Roche koncentruje się zawsze na
potrzebach pacjentów i że z pomocą tej firmy możemy wspierać
i edukować tysiące chorych w całym kraju. Wierzymy, że nasze
dalsze wspólne działania będą jak zawsze pełne społecznego zaangażowania i chęci pomocy.
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Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów z chorobami reumatoidalnymi:
Portal TacyJakJa.pl
TacyJakJa.pl to portal stworzony dla osób z chorobami przewlekłymi. Pacjenci mogą znaleźć na nim informacje edukacyjne, artykuły ekspertów, ale także narzędzia pomocne w samokontroli przebiegu choroby, np. anonimowe dzienniczki objawów i leczenia online. Z inicjatywy Roche od października 2012 roku na portalu dostępna jest zakładka „Reumatoidalne zapalenie stawów”.
Zebrano tam informacje dotyczące m.in. samej choroby, zapobiegania dolegliwościom bólowym, rehabilitacji. Na podstronie znajduje się mapka z ośrodkami leczącymi RZS w Polsce. Można też zadać
pytanie ekspertowi, lekarzowi specjaliście w zakresie chorób reumatoidalnych. W styczniu 2014 roku uruchomiona została nowa
część portalu poświęcona młodzieńczemu idiopatycznemu zapaleniu stawów.

„RZS. Porozmawiajmy”
Kampania edukacyjna „RZS. Porozmawiajmy”, realizowana przez
naszą firmę pod patronatem portalu TacyJakJa.pl, Stowarzyszenia
„3majmy się Razem” oraz Fundacji „JaTyMy”, ma na celu wsparcie
osób chorych na RZS, które codziennie muszą stawić czoła trudnościom związanym z leczeniem. Założeniem prowadzonych działań
jest zwrócenie uwagi osób chorych na RZS i lekarzy reumatologów
na to, jak ważną rolę w leczeniu odgrywa otwarta rozmowa i uświadomienie, że każda strona ma istotny wkład w tę relację.
W ramach kampanii odbyła się seria wydarzeń skierowanych do pacjentów i środowiska medycznego.

„Reumatyzm Ma Młodą Twarz”
Organizatorem akcji jest stowarzyszenie młodych chorych reumatycznie „3majmy się razem”, założone przez osoby, które zachorowały na
choroby reumatyczne w dzieciństwie lub młodości, a teraz, jako osoStrona das28.pl
Osoby chore na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) mogą kon- by dorosłe, chcą aktywnie wspierać chorych: dzieci, młodzież, młodych
trolować aktywność choroby za pomocą różnych wskaźników. Naj- dorosłych oraz ich rodziny. Celem kampanii jest zwiększenie świadoczęściej stosowany wskaźnik to DAS28, który bazuje na ocenie bo- mości społecznej na temat chorób reumatycznych, które dotykają nie
tylko osoby starsze, ale również dzieci i osoby młode, przełamywanie
lesności i obrzęku stawów. Aby ułatwić pacjentom wyliczanie tego
stereotypów, zbudowanie świadomości konsekwencji, z jakimi wiążą się
wskaźnika, firma przygotowała specjalną stronę internetową:
www.das28.pl. Dzięki niej chorzy mogą regularnie sprawdzać, czy choroby reumatyczne, i wskazanie na dużą potrzebę wsparcia psycholoich choroba postępuje i czy konieczna jest zmiana leczenia. Pozwala gicznego młodych chorych reumatycznie oraz zbudowanie świadomoto pacjentom na samodzielną i stałą kontrolę stanu zdrowia. Strona ści znaczenia wczesnego diagnozowania chorób reumatycznych.
umożliwia także zapisywanie przeprowadzanych obliczeń. Pozwala W ramach kampanii funkcjonuje strona internetowa:
to osobom chorym na systematyczne monitorowanie reumatoidal- www.reumatyzmmamlodatwarz.pl, na której oprócz informacji
dotyczącej chorób reumatycznych o podłożu zapalnym są przedstanego zapalenia stawów i konsultowanie wyników z lekarzem.
wione sylwetki pacjentów.
Kwartalnik „Aktywni. Forum RZS”
Zlot Rodziców Dzieci Chorych Reumatycznie oraz Ogólnopolski
W styczniu 2014 roku z inicjatywy naszej firmy ukazał się pierwszy
numer kwartalnika skierowanego do osób dotkniętych reumatoidal- Zlot Młodych Chorych Reumatycznie
Nasza firma w 2015 roku wsparła organizację drugiego Zlotu Rodzinym zapaleniem stawów i ich najbliższych.
ców Dzieci Chorych Reumatycznie, przygotowywanego przez Ogól„Aktywni. Forum RZS” to pismo, na łamach którego spotykają się
nopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki
naukowe fakty i indywidualne doświadczenia pacjentów, a celem
nadrzędnym jest przekonywanie pacjentów, że choroba nie powin- Łącznej „3majmy się razem”. Celem zlotu jest integracja rodziców
na odbierać optymizmu i chęci korzystania z życia. Magazyn, wyda- dzieci z zapalnymi chorobami tkanki łącznej, edukacja na temat
wany w nakładzie 2000 sztuk, trafia do poradni reumatologicznych chorób reumatycznych oraz wsparcie psychologiczne. Od sześciu lat
wspieramy także organizację Ogólnopolskiego Zlotu Młodych Choi na oddziały szpitalne, przekazywany jest także stowarzyszeniom
pacjentów reumatologicznych. W 2015 roku wydane zostały cztery rych Reumatycznie, którego celem jest integracja młodych chorych
numery wydawnictwa „Aktywni. Forum RZS” o łącznej liczbie 7000 z całej Polski, edukacja oraz wsparcie psychologiczne i zachęcenie
do aktywnego życia pomimo choroby.
egzemplarzy.
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Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów
z chorobami rzadkimi:
Projekt interaktywny Mukolife dla chorych na mukowiscydozę i ich bliskich
Od ponad dwóch lat Roche Polska prowadzi interaktywny projekt Mukolife.
Powstał on z myślą o osobach chorych na mukowiscydozę, ich rodzinach
i przyjaciołach. Stronie internetowej www.mukolife.pl oraz profilowi na Facebooku patronują dwie największe organizacje pacjenckie: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom oraz Dzieciom Chorym na Mukowiscydozę i Polskie
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Witryna zawiera treści dostosowane
do trzech grup wiekowych: rodziców małych dzieci ze zdiagnozowaną chorobą, nastolatków i dorosłych. Równolegle do strony prowadzony jest fanpage Mukolife na Facebooku, na którym zamieszczane są porady, pozytywne
przykłady aktywności chorych, gry edukacyjne i inne przydatne informacje.
W 2015 roku została uruchomiona kolejna odsłona portalu, tym razem przeznaczona dla dorosłych członków społeczności związanej z mukowiscydozą.

PIOTR
ambasador Mukolife
Mukolife to wirtualne miejsce, w którym spotykamy
się my – chorzy na mukowiscydozę, nasze rodziny
i znajomi. Można tu znaleźć porady, blogi oraz masę
ciekawostek dotyczących odżywiania. Dla mnie Mukolife to miejsce,
w którym mogę spełniać się jako bloger, opisywać swoje lepsze
i gorsze dni oraz chwalić się swoimi zdjęciami.

OLA
mama Asi, ambasadorka
Mukolife
Dla mnie Mukolife jest potwierdzaniem tego, że jednak
robię coś dobrze, że mimo upokorzeń, jakich czasem
doświadczam od innych z powodu choroby dziecka,
nie jestem osobą nic nie wartą. Dodaje mi wiary w to, co robię dla Asi,
która czasami czuje się gorsza od zdrowych dzieci. Bycie ambasadorem
Mukolife poprawia jej humor. Jest mi miło, bo mogę pokazać innym
chorym dzieciom, że mimo choroby mam wesołe życie.

Wsparcie konferencji III Weekend ze SMAkiem – inicjatywa na rzecz
pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni
W 2015 roku Roche Polska wsparł konferencję organizowaną przez Fundację SMA działającą na rzecz pacjentów cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni, schorzenie nerwowo-mięśniowe o podłożu genetycznym. Weekend
ze SMAkiem jest drugim największym w Europie i trzecim największym
na świecie zjazdem poświęconym rdzeniowemu zanikowi mięśni. To okazja
dla rodzin dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni i dorosłych dotkniętych tą chorobą na wymianę doświadczeń. W konferencji wzięli także udział
przedstawiciele centrali naszej firmy zaangażowani w prace badawczo-rozwojowe nad terapią kierowaną do chorych na poszczególne typy SMA.

Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów
z chorobami neurologicznymi:
W roku 2015 kontynuowaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem reprezentującym pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona, wspierając działalność
wydawniczą kierowaną do pacjentów oraz organizację szkoleń dla lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej mających na celu poprawę wczesnej diagnostyki choroby Parkinsona. Współpracowaliśmy też z Fundacją Neuropozytywni, która działa na rzecz pacjentów z chorobami mózgu, m.in. prowadząc radio
internetowe dla pacjentów. Ponadto wsparliśmy działania fundacji zmierzające
do opracowania kompleksowej strategii „Brain Plan” na poziomie europejskim.
Dotyczy ona szerokiego spektrum zagadnień: od badań naukowych, poprzez
prewencję i wczesne wykrywanie chorób mózgu, do ich skutecznej terapii.

Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów
z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz dializowanych:
W 2015 roku wsparliśmy inicjatywy wydawnicze, strony internetowe oraz
działania edukacyjne prowadzone na rzecz pacjentów dializowanych.

Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów
po transplantacjach narządów:
W 2015 roku wspieraliśmy działania edukacyjne na temat transplantacji
i dawstwa narządów oraz aktywności mające na celu aktywizację sportową
dzieci, młodzieży, a także dorosłych pacjentów po przeszczepach.

Współpraca z organizacjami pacjentów z chorobami
wirusologicznymi:
W 2015 roku wspieraliśmy akcje badań przesiewowych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz działania informacyjno-edukacyjne
na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Wsparliśmy organizację
Ogólnopolskiego Spotkania Osób Żyjących z HIV/AIDS oraz inicjatywy mające na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej organizacji zrzeszających pacjentów z HIV/AIDS.
 Więcej informacji o współpracy Roche Polska z organizacjami
zrzeszającymi pacjentów dostępnych jest na stronie www.roche.pl
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Rozdział 6.

Najlepsze
miejsce pracy
– jakim jesteśmy
pracodawcą
Wierzymy, że każdy pracownik
może wnieść swój wkład i odegrać
istotną rolę w działalności
naszej firmy. W naszej kulturze
zorientowanej na innowacje
to ludzie są najważniejsi.
Dbałość o rozwój pracowników
Zależy nam, aby każdy pracownik
wiedział, w jakim kierunku chce się
rozwijać. Rozwój umożliwiamy m.in.
dzięki mentoringowi i szkoleniom.

Benefity pracownicze
Pracownicy mogą korzystać
m.in. z prywatnej opieki medycznej
i oszczędzać z Roche na dodatkową
emeryturę.

Zdrowie i sport
Troszczymy się o kondycję i zdrowie
naszych pracowników, wspieramy
ich kluby sportowe i organizujemy
badania przesiewowe.
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Grupa Roche: Nasze podejście
W Roche każdy może w pełni
rozwijać swój potencjał.
Zatrudniamy osoby wyjątkowe i pomagamy im w budowaniu swojej
kariery, jednocześnie dostrzegamy i nagradzamy znakomitą pracę.
Staramy się, aby kierowali nimi menedżerowie, którzy są prawdziwymi liderami. Jesteśmy otwarci na różnorodność i akceptujemy
odmienność, postępując zgodnie z naszymi wartościami: odwagą,
pasją i uczciwością. Dzięki temu Roche to miejsce pracy, w którym
każdy czuje się doceniany i szanowany oraz może w pełni rozwijać
swój potencjał.

Roche Polska jako pracodawca

Liczba
pracowników

Nowo zatrudnieni
pracownicy
Procent stanowisk
kierowniczych
zajmowanych przez
kobiety w zarządzie
Średni wiek
pracownika

Zmiany stanowiska/
awanse

Średni staż pracy
w firmie (w latach)

Rok 2014

Rok 2015

726
93
53
36
115
5

739
120
38
37
462*
6

(dane za okres 1 stycznia 2015–31 grudnia 2015 – w porównaniu do 2014)
* przebudowanie ścieżek kariery w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche
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Część farmaceutyczna – leki
i badania kliniczne

Globalne Centrum
Rozwiązań IT

314
33

425
87

40
52
7,8

34
410
4,5

Grupa Roche: Zaangażowanie i rozwój
Ludzie są motorem naszej działalności. Dokładne zrozumienie tego,
co jest ważne dla naszych pracowników i co sprawia, że praca
w Roche jest dla nich wartościowym, ciekawym doświadczeniem,
ma zasadnicze znaczenie zarówno dla naszego sukcesu, jak i dla satysfakcji samych pracowników. Wierzymy, że każdy pracownik Roche
zasługuje na lidera, który inspiruje i angażuje ludzi, stwarza im szanse
ciągłego uczenia się, rozwoju oraz podejmowania nowych wyzwań.

Taka wizja odpowiedzialnego przywództwa jest podstawą globalnego
programu kształcenia liderów, a także zasad, którymi powinni się
kierować.
W Roche Polska wspieramy pracę naszej kadry zarządzającej, pomagając rozwijać kompetencje przywódcze. Oferujemy szkolenia grupowe i indywidualne, warsztaty oraz inne programy, w tym Akademię
Lidera prowadzoną w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche.
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Roche Polska: Zaangażowanie i rozwój
pracowników

Dwie firmy w jednej – farmacja i IT
Roche Polska jest znaczącym pracodawcą na rynku farmaceutycznym, jednocześnie prężnie rozwija się na rynku IT, zatrudniając
ponad 700 pracowników (300 w części farmaceutycznej oraz ponad
420 w obszarze IT) i łączy w ramach jednej spółki zespoły o odmiennej strategii, dynamice, a co za tym idzie – zróżnicowanym podejściu
do zarządzania i rozwoju pracowników.
Część farmaceutyczna
On the job training – szkolenie w trakcie wykonywania zadań
Naszym zdaniem, najlepszym rozwiązaniem jest szkolenie pracowników w trakcie wykonywania zadań, czyli stawianie im nowych wyzwań w ich codziennej pracy. Np. zmiany zakresu odpowiedzialności
za produkty czy zmiany obszarów terapeutycznych zapewniają pracownikom możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz nowych umiejętności. Dla organizacji stanowi to dużą wartość, gdyż takie podejście
zwiększa naszą elastyczność i efektywność.
W Roche Polska uznajemy zasadę „bierz odpowiedzialność za swój
rozwój”, w myśl której w 2015 roku umożliwiliśmy pracownikom terenowym elastyczne podejście do wyboru szkoleń. Jeśli nasza oferta
szkoleniowa nie spełnia oczekiwań i potrzeb pracownika, to może
on w ramach dostępnego budżetu wybrać np. studia podyplomowe.
Ten pomysł się sprawdził – wielu przedstawicieli medycznych podążyło
taką właśnie drogą rozwoju.
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MARTA MAŃKO
specjalista ds. rejestrów
biznesowych
Praca w firmie, która sprzyja rozwojowi,
docenia zaangażowanie pracowników i słucha ich opinii oraz w której panuje przyjazna atmosfera, to niesamowity komfort. Przez ponad 10 lat,
pełniąc różne funkcje, miałam okazję tego doświadczyć. Teraz
jako specjalista ds. rejestrów biznesowych biorę udział w projektach interdyscyplinarnych, których głównym zadaniem jest
wspieranie procesów biznesowych. Największymi wartościami,
które wynoszę każdego dnia, są wiedza i doświadczenie zdobywane dzięki nieustannej współpracy z ekspertami w obszarach
sprzedaży, marketingu, medycznym, prawnym i finansowym.
Wszystko to, w połączeniu z najnowszymi technologiami
w dziedzinie IT, zachęca mnie do wykonywania zadań i podejmowania nowych wyzwań. Wysoka kultura pracy i stawianie na rozwój wyróżnia firmę Roche Polska, która jest zarazem
pierwszym i jedynym moim pracodawcą.

Szkolenia
Zależy nam, aby każdy pracownik wiedział, w jakim kierunku chce się
rozwijać. W budowaniu tej świadomości pomagają rozmowy rozwojowe pracownika z przełożonym. Podczas spotkania uzgadniana jest dalsza droga zawodowa oraz dobierane są narzędzia wspierające rozwój.
W tych działaniach kierujemy się modelem 70/20/10, który zakłada,
że największe efekty (70%) osiąga się podczas pracy na stanowisku
(nowe zadania, obowiązki etc.). Dalsze 20% to nauka od innych
(przełożony, współpracownicy, mentoring, coaching), a ostatnie
10% to szkolenia.

2015 rok

KRZYSZTOF SMOLIŃSKI
partner biznesowy
ds. personalnych
Warto wziąć odpowiedzialność za swój rozwój. Oczywiście w naszej gestii jako pracodawcy jest zaproponowanie adekwatnych
działań i narzędzi rozwojowych. Wiemy jednak, że włączenie pracownika w ich wybór i dopasowanie znacznie zwiększa zaangażowanie w rozwój własnych kompetencji. Rok
2015 możemy nazwać eksperymentalnym, gdyż podjęliśmy
decyzję o współpracy w tym zakresie z jednym dostawcą.
W oparciu o strategię i cele organizacji wspólnie opracowaliśmy program szkoleniowy, a realizację i koordynację szkoleń przenieśliśmy z naszej firmy do centrum szkoleniowego.
Projekt odniósł duży sukces, ponieważ z jednej strony jeszcze bardziej zwiększyliśmy zaangażowanie pracowników
(aktywny udział i, co również jest ważne – niski odsetek
absencji), z drugiej natomiast podwyższyliśmy atrakcyjność
miejsca i sposobu prowadzenia szkoleń (zewnętrzne, nowe
centrum edukacyjne). Najważniejszy był jednak poziom
zadowolenia uczestników z wartości merytorycznej szkoleń – średnia ocen to 4,6 w skali 1–5. Przy 77 grupach
i 104 dniach szkoleniowych to bardzo dobry wynik.

13 149

10 984

17,79

14,86

Liczba godzin szkoleń ogółem
(szkolenia z tzw. miękkich umiejętności
i szkolenia dla nowych pracowników)

Średnia liczba godzin szkoleniowych
przypadających na jednego pracownika

Liczba godzin poświęconych
na tzw. szkolenia miękkie

Średnia liczba godzin poświęconych
na tzw. szkolenia miękkie, przypadających
na jednego pracownika
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TOMASZ KOPER
kierownik produktu
W 2008 roku rozpocząłem pracę w dziale
onkologii Roche Polska na stanowisku
przedstawiciela medycznego. Wcześniej
pracowałem w firmie generycznej i nowe wyzwanie zawodowe – promocja innowacyjnych leków onkologicznych –
działało na mnie wyjątkowo motywująco. W 2012 roku
wygrałem konkurs na stanowisko junior product managera i rozpocząłem przygodę z marketingiem onkologicznym. Od tego momentu wciąż rozwijam się w tej dziedzinie, tym bardziej że po dwóch latach awansowałem na
stanowisko product managera i poszerzył się też zakres
leków i obszarów terapeutycznych, za które jestem aktualnie odpowiedzialny. W Roche otrzymuję wiele wsparcia, które ułatwia i przyspiesza mój rozwój zawodowy.
Profesjonalne międzynarodowe kursy marketingu farmaceutycznego, udział w najważniejszych kongresach z zakresu onkologii, liczne szkolenia wewnętrzne z każdym
kolejnym rokiem poszerzają moje doświadczenie zawodowe. Najbardziej cieszy mnie fakt, że ciągle mogę się jeszcze wiele nauczyć od osób, z którymi mam przyjemność
pracować.

Praca w badaniach klinicznych
Prowadzenie badań klinicznych w 11 krajach Europy Środkowej sprawia, że słowo „rozwój” wpisuje się w naszą codzienność. Nasze kompetencje merytoryczne budujemy i rozwijamy, przede wszystkim prowadząc badania nowych leków w różnych obszarach terapeutycznych.
Ponadto angażując się w dodatkowe projekty (krajowe i międzynarodowe), jak również podejmując kolejne wyzwania, mamy możliwość doskonalenia naszych umiejętności komunikacyjnych i kompetencji przywódczych. Pracownicy zainteresowani pracą w środowisku
międzynarodowym mają także możliwość rozwoju w tym kierunku
i w konsekwencji wyjazdu za granicę.
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Zarządzamy
badaniami klinicznymi
w

11

krajach Europy
Środkowej

TOMASZ DURŻYŃSKI
regionalny kierownik
w dziale międzynarodowych
badań klinicznych
W trakcie mojej 8-letniej pracy w zespole badań
klinicznych Roche pracowałem nad wieloma innowacyjnymi lekami, co dało mi możliwość nie tylko
prowadzenia interesujących i wartościowych projektów, lecz również poszerzenia wiedzy i umiejętności w różnych obszarach terapeutycznych. Niezmiernie istotny jest też dla mnie fakt, że w Roche
mamy możliwość rozwoju zawodowego w wielu dziedzinach związanych z badaniami klinicznymi. Wkrótce jako clinical scientist
dołączę do zespołu centralnego, wspierając kolegów z całego świata
w projektach badawczych, których efekty mogą w przyszłości pomóc pacjentom w ich zmaganiach z poważnymi chorobami.

ARTUR MARK-PAWŁOWICZ
regionalny kierownik
w dziale międzynarodowych
badań klinicznych
Dział międzynarodowych badań klinicznych
Roche jest miejscem, w którym z dużą satysfakcją
realizuję swoje plany zawodowe. Możliwość
zarządzania projektami w różnych obszarach terapeutycznych,
w których przedmiotem badań są nowoczesne terapie, współpraca
z wartościowymi ludźmi, poszerzanie wiedzy, wyzwania oraz
sukcesy, stały się motorem napędowym każdego dnia. W Roche
jest wiele możliwości rozwoju zawodowego. Jedną z nich jest
czasowa relokacja i praca w innych krajach, a co się z tym wiąże
poznanie ich specyfiki, wpływu lokalnej kultury na to, co robimy,
sposobów działania oraz wymiana doświadczeń. Jakiś czas temu
miałem ogromną przyjemność doświadczyć takiej zmiany i na
pewien czas dołączyć do zespołu badań klinicznych w Szanghaju. Poza tym sens tego, czym zajmuję się tu na co dzień, pogłębia
fakt, że innowacyjne leki są w końcu dostępne dla szerokiego
grona pacjentów.

MAŁGORZATA WEYCHERT
regionalny kierownik
w dziale międzynarodowych
badań klinicznych

KAROL SZCZUKIEWICZ
regionalny kierownik
w dziale międzynarodowych
badań klinicznych
Dołączając do działu badań klinicznych w Roche
Polska, stałem się częścią profesjonalnego zespołu
składającego się z osób pełnych zaangażowania
i pasji, które nieustannie wierzą w cel swojej ciężkiej pracy.
Otrzymałem szansę realizacji bardzo ciekawych projektów
badawczych z wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań,
dających możliwość zapewnienia lepszej przyszłości wielu
pacjentom na całym świecie.

Ostatnie trzy lata mojej pracy zawodowej w dziale
badań klinicznych Roche to wiele ciekawych projektów
prowadzonych w pełnym wyzwań i inspiracji środowisku badań klinicznych w Polsce i krajach Europy Środkowej.
Niewątpliwym atutem pracy w tej firmie jest zespół fantastycznych
i różnych ludzi oraz możliwość samorealizacji na wielu ścieżkach
kariery. Dla mnie bardzo ważny jest też osobisty udział w rozwoju
innowacji w medycynie i poprawie dostępu pacjentów do nowych
leków. W ostatnim czasie miałam też okazję ściślej współpracować
z działem medycznym, a przez to bliżej poznać pracę zmierzającą
do umożliwienia polskim pacjentom korzystania na co dzień
z najlepszych zarejestrowanych terapii.
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Wizerunek Roche Polska jako pracodawcy

Top Employer Polska i Top Employer Europe 2015
Roche już po raz drugi znalazł się w gronie czołowych krajowych
i globalnych pracodawców, uzyskując certyfikat Top Employer Polska
i Top Employer Europe 2015. Międzynarodowe badanie prowadzone
co roku przez Top Employers Institute wyróżnia tych pracodawców,
którzy tworzą najlepsze warunki pracy, dbają o talenty i ich rozwój na
wszystkich szczeblach organizacji oraz dążą do ciągłego doskonalenia
praktyk związanych z zatrudnieniem.
Top Employers Institute, oceniając pracodawców, brał pod uwagę
następujące kryteria:
 strategię rozwoju talentów;
 planowanie zasobów ludzkich;
 wdrażanie nowych pracowników (on-boarding);
 szkolenia i rozwój;
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 zarządzanie wynikami;
 rozwijanie umiejętności przywódczych;
 rozwój kariery i planowanie sukcesji;
 wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe;
 kulturę organizacyjną.
Roche Polska ponownie w rankingu Most Attractive
Employers 2015 w opinii studentów – wyróżnienie
w rankingu Universum
Specjalizująca się w badaniu wizerunku pracodawcy firma Universum,
tworząc ranking Most Attractive Employers, zbadała opinie ponad
23 500 studentów. Roche Polska w 2015 roku znalazł się w tym zestawieniu w dwóch kategoriach: Health/Medicine i Natural Sciences.
Wyniki tego rankingu potwierdzają duże zainteresowanie i dobrą
opinię, jakimi Roche Polska cieszy się wśród młodych ludzi. Potwierdza to także liczba studentów oraz absolwentów zainteresowanych
programami stażowymi i praktykami w naszej firmie.
( Szczegóły na str. 96–98)
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Rozwój naszych
pracowników
w Globalnym Centrum
Rozwiązań IT Roche
Jesteśmy dużą i globalną firmą, ale niezależnie od szerokości geograficznej,
oddziału czy funkcji mamy wspólną misję i kulturę organizacyjną. W Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche jest podobnie. Współpraca z koleżankami i kolegami z innych krajów to dla nas codzienność. Niektórych
z nas możliwość rozwoju zawodowego poza granicami kraju motywuje
do brania udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w Szwajcarii, USA czy nawet Chinach. W 2015 roku aż ośmiu naszych pracowników
zdobyło uznanie i okazało się najlepszymi w takich procesach, co poskutkowało zmianą miejsca zatrudnienia i zamieszkania. Jeden z nich przeniósł się
do oddziału Roche w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, a siedmiu kontynuuje rozwój kariery w Bazylei, gdzie mieści się centrala Roche. To dowód
na międzynarodowe uznanie wiedzy i doświadczenia naszych programistów.

ADRIAN CZABANOWSKI
kierownik działu
technologicznego
W Roche zajmuję się prowadzeniem zespołów programistek
i programistów IT, analityków, ekspertów od zapewnienia
jakości i wielu innych osób niezbędnych do utrzymania istniejącego oraz tworzenia nowego oprogramowania dla naszej firmy. Potrzeby
naukowców, lekarzy pracujących przy badaniach klinicznych w Polsce,
Australii, Chinach czy Stanach Zjednoczonych w zakresie rozwiązań IT
wykraczają często poza możliwości, jakie dają obecnie istniejące rozwiązania.
Aby im sprostać, musimy wykazywać się kreatywnością, innowacyjnością
oraz ciągle rozwijać swoje umiejętności, i to nie tylko informatyczne. To praca
przy dużych międzynarodowych projektach, w różnych strefach czasowych,
z ludźmi z różnych kultur, w napiętych terminach – wszystko po to, aby
dostarczać pacjentom jak najszybciej terapie często ratujące życie.

IGOR BODARSKI
analityk systemów
biznesowych
Moją przygodę z Roche zacząłem w 2009 roku w Globalnym Centrum Rozwiązań IT na stanowisku starszego specjalisty ds. autoryzacji, na którym zajmowałem się bezpieczeństwem systemów klasy SAP. Szybko przeszedłem do
zespołu odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie globalnego systemu
HR, używanego we wszystkich spółkach Roche na świecie. To pozwoliło mi na znaczną intensyfikację kontaktów na poziomie globalnym
oraz bliższą współpracę z biznesem. W 2014 roku objąłem funkcję
koordynatora wdrożenia modułów CORE w ramach projektu pełnego
wdrożenia systemu w spółkach Roche w Chinach. Przeprowadziłem
się na 1,5 roku wraz z rodziną do Szanghaju, a duży sukces tego projektu otworzył mi drogę do pracy w centrali zespołu w Szwajcarii.
Od połowy 2015 roku mieszkam wraz z rodziną w Bazylei. Zajmuję
się tam wsparciem lokalnych procesów HR.

JULITA PUCHALSKA
kierownik pionu
biznesowego
W Roche pracuję od kilkunastu lat. Rozpoczynałam karierę
jako programista Oracle, a w tej chwili odpowiadam za dostarczanie serwisów i realizację projektów dla kilku działów.
Praca w Roche nieustannie dostarcza mi nowych wyzwań, nie pozwala na
nudę ani rutynę. To, co jednak najbardziej lubię, to praca w wielokulturowym, międzynarodowym środowisku, wśród przyjaznych i kreatywnych ludzi.
Rozwój wpisany jest w kulturę naszej organizacji. To sprawia, że po 12 latach
spędzonych w Roche mogę bez cienia wątpliwości powiedzieć, że decyzja o podjęciu pracy w tej firmie była jedną z lepszych i ważniejszych w mojej karierze
zawodowej. Nie bez znaczenia jest dla mnie również fakt, iż pracuję dla firmy,
której misją jest pomoc ludziom chorym. To daje mi dodatkową satysfakcję
oraz poczucie uczestnictwa w czymś ważnym i potrzebnym.
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Wizerunek Roche Polska jako pracodawcy
na rynku IT

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche zatrudnia aktualnie ponad
420 pracowników, co oznacza, że ten dział jest większy niż niejedna
firma informatyczna i sprawia, że jest istotnym pracodawcą na polskim rynku IT.
Do niedawna jednak niewiele osób spoza Roche wiedziało, że mamy
tak duży dział IT. Dlatego początkowo niełatwo było zainteresować
programistów pracą w firmie farmaceutycznej. Obecnie, mimo konkurencyjnego rynku pracy w tym obszarze, co roku z sukcesem zatrudniamy kilkudziesięciu informatyków w wymagających i różnorodnych specjalizacjach.
W 2015 roku Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche postawiło na
wzmocnienie swojego wizerunku na rynku IT. Z informacjami o naszym centrum dotarliśmy zarówno do studentów, jak i do osób mających doświadczenie zawodowe. W ramach działań skierowanych do
doświadczonych pracowników zorganizowaliśmy własną konferencję
IT – Code4Life, która zainteresowała wykwalifikowanych specjalistów
tej branży.

88

Konferencja Code4Life
Konferencja Code4Life odbyła się 23 października 2015 roku w Warszawie. Światowej klasy programiści tacy jak Venkat Subramaniam
i Dino Esposito opowiedzieli o rozwoju oprogramowania, architektury oprogramowania i najlepszych praktykach. Adam Waltman – ekspert działu IT w Roche, mówił zaś o wyzwaniach czekających programistów Roche.
Celem Code4Life była przede wszystkim wymiana wiedzy pomiędzy
specjalistami IT z całej Polski (i nie tylko), mającymi doświadczenie
w pracy z nowoczesnymi technologiami.
Code4Life stało się też kluczowym projektem promującym Globalne
Centrum Rozwiązań IT Roche jako dobrego pracodawcę. Konferencja
była realizowana po raz pierwszy i okazała się wielkim sukcesem
(zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania – zgłosiło się 460 osób
na 150 dostępnych miejsc!). Jednocześnie ten interdyscyplinarny projekt stanowił nowe i ciekawe doświadczenie dla naszych pracowników
zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia.
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Grupa Roche: Zarządzanie wynikami
i jakością pracy oraz świadczenia dodatkowe
dla pracowników

W Roche przykładamy szczególną wagę do skuteczności działania.
Polityka wynagradzania w naszej firmie polega na zachęcaniu zespołów do wysokiej skuteczności, uczciwości i przejrzystości decyzji płacowych, udziału w zyskach, a także zapewnieniu równowagi
pomiędzy płacą podstawową a wynagrodzeniem zależnym od wyników pracownika i firmy. Proces zarządzania wynikami polega na
uzgadnianiu z pracownikiem indywidualnych i zespołowych celów,
oraz na dialogu na temat możliwości rozwojowych i efektywności
systemu nagradzania osiągnięć.
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Roche Polska: Zarządzanie wynikami
i jakością pracy oraz świadczenia
dodatkowe dla naszych pracowników
Performance Management, czyli tytułowe zarządzanie wynikami
i jakością pracy, to wystandaryzowane i sprawdzone podejście zwiększające naszą efektywność. Sposoby stawiania celów, ich realizowania
i rozliczania są jasno określone w rocznym cyklu kalendarzowym.
Towarzyszy temu ciągły dialog pomiędzy pracownikiem a przełożonym, w którym kluczowa jest wymiana informacji na temat postępów
pracy. W zarządzaniu wynikami w Roche kierujemy się zasadą, że ważne
jest nie tylko to, co robimy, ale też, w jaki sposób. Ocena pracownika jest więc wielowymiarowa i uwzględnia również jego postawę oraz
kierowanie się w codziennej pracy zasadami i wartościami firmy.

Wskaźnik

Rok 2014

Rok 2015

Pracownicy
korzystający
z telepracy

195 osób – 27%

238 osób – 32%

Pracownicy
korzystający
z kart
sportowych

409 osób – 56%

416 osób – 56%

Pracownicy
korzystający
z indywidualnych
abonamentów
opieki medycznej

683 osoby – 94% 706 osób – 96%

Pracownicy
korzystający
z rodzinnych
abonamentów
opieki medycznej

299 osób – 44%
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300 osób – 41%

Pracownicy
korzystający
z grupowego
ubezpieczenia
na życie

Rok 2014

Rok 2015

637 osób – 88%

667 osób – 90%

Pracownicy
korzystający
z planu
emerytalnego

273 osoby – 37% 298 osób – 45%

Pracownicy
korzystający
z planu
zakupu akcji
pracowniczych

133 osoby – 18% 150 osób – 23%

Wybrane benefity pracownicze

Plan Emerytalny
Roche

Roche
Connect

Program
Rodzic w Roche

Plan Emerytalny to grupowe
oszczędzanie z myślą o przyszłej,
dodatkowej emeryturze, zorganizowane i współfinansowane przez
pracodawcę. Wpłacane środki
przeznaczone są na gromadzenie dodatkowych oszczędności
niezależnych od obowiązkowego
systemu ubezpieczenia społecznego. Od wprowadzenia planu
w 2012 roku przystąpiło do niego
45% pracowników.

Program Roche Connect, czyli
zakupu akcji pracowniczych, jest
ogólnoświatowym programem, do
którego mogą przystąpić pracownicy firmy. Plan zapewnia uczestnikom
możliwość inwestowania w akcje
firmy z myślą o przyszłości i udziale
w finansowych sukcesach Roche.
Polega na możliwości zakupu akcji
Roche Genussscheine (akcje zwykłe
bez prawa głosu) z atrakcyjnym
upustem cenowym.

To wprowadzony w 2015 roku program dedykowany rodzicom będącym pracownikami
Roche oraz ich dzieciom. W ramach programu
każde nowo narodzone dziecko otrzymuje swoje
pierwsze kieszonkowe, a rodzice wychowujący
dzieci do 14. roku życia – dodatkowy dzień wolny
w roku. Inne elementy programu to gratulacje
dla matek z okazji urodzenia dziecka, urlop
adopcyjny, wykłady na tematy związane z rodzicielstwem, szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy dzieciom oraz Dzień Dziecka w biurze.
( Więcej w rozdziale 8: „Zależy nam na
społecznościach lokalnych – jak je wspieramy”)
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Zdrowie i sport
Troszczymy się o zdrowie i kondycję naszych pracowników m.in. poprzez
standardowe udogodnienia jak prywatna opieka medyczna i karta sportowa,
a także możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Wspieramy ponadto działalność naszych wewnętrznych klubów sportowych i organizujemy prozdrowotne wykłady edukacyjne oraz badania
przesiewowe.
Roche Live Well
Tydzień Live Well
Od 21 do 25 września 2015 roku w naszych biurach w Warszawie
i Poznaniu miała miejsce kolejna edycja Tygodnia Live Well. Była
to okazja do wysłuchania wykładów zaproszonych ekspertów oraz
spotkania naszych firmowych sportowców trenujących w klubach
sportowych Roche. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warszta-
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ty z udzielania pierwszej pomocy, szczególnie te prowadzone przez
naszego pracownika, który jest instruktorem ratownictwa przedmedycznego z międzynarodowymi uprawnieniami. Tydzień Live Well
zainspirował kolejnych naszych pracowników do podjęcia lub kontynuowania różnych form aktywności oraz dbania o własne zdrowie i samopoczucie.
Kluby sportowe Roche Live Well
Kluby działają w Warszawie i Poznaniu, ale w części z nich ze względu
na charakter dyscypliny sportu i zasięg zawodów trenować mogą
wszyscy pracownicy Roche Polska, również na co dzień pracujący w terenie. Kluby sportowe Roche umożliwiają pracownikom
uprawianie sportów przy wsparciu finansowym naszej firmy. Każdy klub ma swojego lidera, a członkowie motywują się wzajemnie
do aktywności fizycznej, co sprzyja też integracji. W 2015 roku nasi
pracownicy wspólnie trenowali siatkówkę, żeglarstwo, narciarstwo,
squash, bieganie, piłkę nożną oraz kolarstwo. Drużyny tych klubów

biorą także aktywny udział w mistrzostwach sportowych branży
farmaceutycznej, turniejach, imprezach charytatywnych etc. W razie kontuzji i problemów związanych z siedzącym trybem pracy nasi pracownicy mogą skorzystać z porady i wskazówek rehabilitanta
oraz ćwiczyć w salach gimnastycznych w biurze.
Wykłady edukacyjne, badania przesiewowe
W 2015 roku organizowaliśmy wiele spotkań dla pracowników ze
znanymi ekspertami medycznymi na temat profilaktyki różnych
chorób. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się akcje profilaktyczne. W październiku, podczas obchodów miesiąca świadomości raka piersi, zorganizowaliśmy badania przesiewowe dla kobiet
w kierunku tej choroby. Kolejną akcją były badania przesiewowe
w kierunku czerniaka, polegające na dokładnej kontroli znamion
skóry. Działaniom tym również towarzyszyły wykłady ekspertów
oraz kampania edukacyjna. Ogromne zainteresowanie pracowników i szeroki udział potwierdza trafność tych działań.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

93

Najlepsze miejsce pracy – jakim jesteśmy pracodawcą

Grupa Roche: Różnorodność
Akceptacja różnorodności wzbogaca każdą dyskusję w Roche i pomaga w znalezieniu bardziej innowacyjnych rozwiązań. Ważne są dla nas
wszystkie jej aspekty – liczy się zróżnicowanie pod względem nie tylko
płci, rasy czy kultury, lecz także myśli i doświadczeń. Wierzymy,
że motorem kreatywności, podejmowania decyzji i rozwiązywania
problemów mogą być inne, czasem nawet sprzeczne podejścia wynikające z różnych punktów widzenia i perspektyw, a także z różnych doświadczeń. Promujemy integracyjne środowisko pracy, w którym każda osoba może otwarcie wyrażać opinie z poszanowaniem poglądów
i praw kolegów.

ALEKSANDRA
OSSOWSKA-OWCZARCZYK
partner biznesowy
ds. personalnych
Wspieram od strony HR dział zatrudniający ponad 420 informatyków. Funkcjonowanie tak dużego
działu IT w firmie farmaceutycznej stanowi dla
niej wielkie wyzwanie. ( Więcej na ten temat
na str. 33 i 88). Zarządzamy światem dwóch różnych kultur organizacyjnych – z jednej strony jesteśmy dojrzałą organizacją działającą w branży
farmaceutycznej, z drugiej natomiast strony odpowiadamy za rozwój najnowszych rozwiązań IT.
Staramy się zaspokajać potrzeby tych dwóch światów, szanując ich różnice, a jednocześnie zachowując spójność. Najprostszym przykładem jest język
używany w komunikacji – to język polski w części
farmaceutycznej, a angielski w części IT. Dla mnie
osobiście to temat pasjonujący, a obserwowanie
i wspieranie tak różnych grup pracowników i dbanie o spójną tożsamość organizacji to wielkie wyzwanie dla HR-owca.
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Zatrudniamy

91 747

pracowników na całym świecie,
reprezentujących ponad
różnych
narodowości

150

Grupa Roche: Pozyskiwanie
i utrzymywanie talentów
W celu pozyskania utalentowanych pracowników stale doskonalimy
proces rekrutacji. Pozwala to na przyciągnięcie wyjątkowych, wysoko
wykwalifikowanych, zmotywowanych ludzi, którym pomagamy działać
i się rozwijać. Dzięki dobrym warunkom pracy, wartościowym szko-

leniom, docenianiu i nagrodom związanym z realnymi osiągnięciami zapobiegamy rotacji w gronie najlepszych pracowników. Dodatkowo stale
poszukujemy pracowników, których szczególne kwalifikacje pomogą nam
wprowadzać innowacje i realizować nasze cele biznesowe.
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Roche Polska: Jak rekrutujemy pracowników
Dokładamy wszelkich starań, by do naszej firmy dołączały osoby mające
potencjał do dalszego rozwoju. Każdy z procesów rekrutacyjnych jest
zgodny z dobrymi praktykami oraz ze standardami Roche.

Nasza firma w 2015 roku zatrudniła 120 nowych pracowników.
W tej grupie znalazły się zarówno osoby z dużym doświadczeniem
zawodowym, jak i absolwenci oraz studenci. Ponadto w 2015 roku
wielu pracowników awansowało lub skorzystało z możliwości uczestniczenia w krótko- lub długoterminowych tzw. programach wymiany, zdobywając doświadczenie w innych krajach. W Roche Polska
prowadzimy dwa programy stażowe: w części farmaceutycznej jest
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to „Absolwent w Roche”, a w Globalnym Centrum Rozwiązań IT
– program „Graduate”. Studentom oraz absolwentom proponujemy
12-miesięczny płatny program stażowy na jasnych warunkach:
umowa o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość
stałego czerpania z bogatego wewnętrznego know-how Roche,
a w niektórych przypadkach uzyskania propozycji zatrudnienia
po zakończeniu programu.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

Recommend-a-Friend
To pracowniczy program rekomendacji stanowiący wewnętrzną
metodę rekrutacji. To pracownicy, którzy najlepiej znają naszą firmę, jej kulturę, wartości i potrzeby, mogą zarekomendować swoich
znajomych jako kandydatów do pracy w Roche Polska. Jeżeli kandydat pomyślnie przejdzie proces rekrutacji i zostanie zatrudniony,
osoba rekomendująca pracownika otrzymuje nagrodę rzeczową
lub pieniężną.

Dzięki opiece i wiedzy przekazywanej przez mentorów, przełożonych
i kolegów z zespołu, a także udziałowi w spotkaniach wymiany wiedzy technicznej Communities of Practice oraz w szkoleniach i międzynarodowych projektach większość uczestników programu osiąga
znakomite rezultaty i po ukończeniu stażu jest przez nas zatrudniana na stanowisku specjalisty. Dotychczas aż 28 uczestników zostało
zatrudnionych w Roche Polska, co jest ogromnym sukcesem naszego programu. W 2015 roku do „Graduate” przyjęliśmy kolejnych
13 stażystów.

Program rozwoju talentów IT „Graduate”
Podstawą sukcesu Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche są świetnie wykształceni programiści oraz specjaliści od rozwiązań i procesów
IT. Doskonale wiemy, że zwłaszcza w trudnej dziedzinie programowania nie wszystkich umiejętności można nauczyć się na studiach. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym studentów i absolwentów,
a także własnym planom zatrudnienia, już od 2012 roku z sukcesem
prowadzimy program stażowy „Graduate”.
Zatrudniani przez nas zdolni adepci szkół wyższych wspólnie ze swoim przełożonym opracowują 12-miesięczny intensywny program rozwojowy, przygotowujący ich do objęcia stanowiska specjalisty w wybranej technologii.
Nad przebiegiem i postępami w nauce czuwają dedykowani mentorzy, nominowani spośród naszych starszych specjalistów i ekspertów.

EWA KUDLIŃSKA
specjalista IT,
w 2015 roku stażystka
w programie „Graduate”
W Roche zajmuję się walidacją systemów skomputeryzowanych. Jako specjalista ds. walidacji muszę
znać wiele przepisów prawa, dobrych praktyk,
procedur itp. Jest to duże wyzwanie i ogromna dawka wiedzy,
którą niezmiennie staram się opanować. Najbardziej lubię atmosferę w pracy, w której na co dzień jest dużo życzliwości, uśmiechu,
dzielenia się wiedzą, bezinteresowności, pomocy, współpracy.
W pracy w Roche najbardziej zaskoczyło mnie, że... nie jest to
typowa korporacja. Tutaj naprawdę można poczuć, że pracodawcy zależy na pracownikach, nie czuć „wyścigu szczurów”, można
tworzyć własne innowacje.

MICHAŁ SZAFIRSKI
stażysta w programie
„Graduate” w 2015 roku
W Roche jestem stażystą w zespole Front-End
& Mobile. Zajmuję się Front-Endem (HTML5,
CSS, JavaScript, AngularJS), a także od kilku
miesięcy Back-Endem (.NET i SQL). Moim największym dotychczasowym wyzwaniem zawodowym było wsparcie techniczne konferencji Code4Life. Odpowiadałem za stworzenie strony internetowej
konferencji i jej administrowanie. W Roche najbardziej lubię uczestniczyć w interesujących szkoleniach, które poszerzają moją wiedzę zarówno techniczną, jak i farmaceutyczną. Najbardziej zaskoczyła mnie
duża liczba wydarzeń, które odbywają się wewnątrz firmy (m.in. szkolenia, wyjazdy zespołowe), a także organizowanych na zewnątrz.
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Program stażowy „Absolwent w Roche”
Od trzech lat w części farmaceutycznej oferujemy roczny program
rozwojowy z umową o pracę – „Absolwent w Roche”. Program jest skierowany do niedawnych absolwentów studiów magisterskich i umożliwia rozwój w różnych obszarach biznesowych. To szansa zdobycia cennego doświadczenia poprzez uczestnictwo w bieżących projektach oraz
realizowanie odpowiedzialnych zadań w wybranym dziale: medycznym
(monitorowanie działań niepożądanych lub rejestracja produktów klinicznych), finansowym, prawnym, logistycznym, HR, marketingu,
komunikacji. Każdy stażysta ma swojego mentora – opiekuna, który
wspiera rozwój umiejętności.

DAWID OSIŃSKI
analityk biznesowy,
stażysta w II edycji
programu „Absolwent
w Roche” 2014/2015
W Roche zajmuję się finansami w dziale controllingu. Do moich obowiązków należy opieka
finansowa nad kosztami działowymi i kosztami badań klinicznych. Przeprowadzam proces zamknięcia
miesiąca (księgowanie rezerw, sprawdzanie danych, weryfikacja danych do planu etc.) i koordynuję działania w wymienionych obszarach w trakcie okresów budżetowych.
Oprócz tego wspieram pracę zespołu zajmującego się raportowaniem danych do Kodeksu Przejrzystości. Na co dzień
akceptuję też zamówienia i dbam o to, aby koszty trafiały
na poprawne konta, co ułatwia zarządzanie kosztami
w firmie. Cały poprzedni rok, który był moim pierwszym
w dziale, stanowił dla mnie duże wyzwanie. Każda kolejna
runda budżetowa była cennym doświadczeniem zawodowym. Lubię atmosferę i ludzi tu pracujących. I chociaż
zazwyczaj pracuję z liczbami, to najbardziej doceniam
relacyjny charakter kontaktów biznesowych wewnątrz organizacji. W pracy zaskoczyło mnie to, że panuje tu dobra
atmosfera i przyjazne relacje. A oprócz tego nie zdawałem
sobie sprawy, jak wiele mogłem się nauczyć w ciągu zaledwie jednego roku. Czasami trudno mi uwierzyć, że tyle się
wydarzyło.
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AGNIESZKA PLUCIŃSKA
stażystka działu logistyki
i dystrybucji w III edycji
programu „Absolwent
w Roche” 2015/2016
W Roche zajmuję się wsparciem działu przetargów.
Codziennie w ogłoszonych przetargach na leki szukam
naszych produktów, czytam dokumentację i sprawdzam, czy spełniamy wymagania szpitala. Następnie przygotowuję
i wysyłam gotową ofertę. Moje dotychczasowe największe wyzwanie
w tej pracy to dzień przed bardzo (bardzo!) ważnym przetargiem,
w którym wszystko zaczęło iść nie tak, łącznie z awarią sprzętu, brakiem
ważnego podpisu i kurierem, który przyjechał po ofertę za wcześnie
i stwierdził: „Proszę się nie spieszyć, ja tu sobie usiądę i poczekam...”.
(Chociaż tak naprawdę można powiedzieć, że każdy przetarg jest swego
rodzaju wyzwaniem – jedynym i niepowtarzalnym.) W Roche najbardziej lubię to, że zawsze mam co robić i nigdy się nie nudzę, bo każdy
przetarg jest inny. Uwielbiam też atmosferę, która tu panuje, ludzi, z którymi pracuję – aż szkoda brać urlop! Zaskoczyło mnie to, że ludzie tutaj
są tak sympatyczni i gotowi pomóc w potrzebie nie tylko nowym pracownikom, ale też pacjentom czy szpitalom. Niemalże z każdym dniem
jestem coraz bardziej dumna z tego, jaką tworzyMY firmę.

Gdzie szukać ofert pracy w Roche Polska?

Do dyspozycji przyszłych kandydatów jest przede wszystkim
strona kariery  www.roche.com/careers – globalna strona poświęcona karierze w Roche oraz jej fanpage w licznych portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook czy Twitter. Dla
zainteresowanych branżą IT i współpracą z Globalnym Centrum
Rozwiązań IT Roche stworzyliśmy oddzielną stronę kariery
 it.roche.pl. Strona poświęcona karierze w Globalnym Centrum
Rozwiązań IT skierowana jest przede wszystkim do kandydatów
zewnętrznych zainteresowanych rozwojem w IT. Nasza firma bierze także udział w targach pracy organizowanych przez największe polskie uczelnie, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni
o profilu informatycznym, ale także medycznym, farmaceutycznym i pokrewnych.

Targi pracy, na których byliśmy obecni w 2015 roku, to m.in.:
Absolvent Talent Days w Warszawie
JobSpot w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Warszawskie Dni Informatyki
XIX Targi Pracy Politechniki Poznańskiej
Targi Pracy, Staży i Praktyk Branży IT na Wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Targi pracy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Wirtualne Targi Pracy Computerworld
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Rozdział 7.

Odpowiedzialne
relacje – jakim
jesteśmy partnerem
w biznesie
Zarówno od pracowników,
jak i od partnerów biznesowych
wymagamy przestrzegania
najwyższych standardów
postępowania oraz zgodności
działań z przepisami prawa.
Etyka działania
Przestrzegamy prawidłowych
standardów zachowania w biznesie.

Bezpieczeństwo pacjentów
Stale pracujemy nad tym, aby każdy
produkt Roche był skuteczny
i bezpieczny.

Współpraca z branżą i dostawcami
Jesteśmy członkiem stowarzyszeń
branżowych, dbamy o partnerskie
relacje z dostawcami.
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W ramach Grupy Roche tworzymy standardy
Naszą działalność prowadzimy z poszanowaniem przepisów prawa
oraz regulacji branżowych.
SpeakUp Line
Zależy nam, aby wszelkie przejawy braku uczciwości w działaniach Roche
lub jego pracowników były sprawnie wykrywane i eliminowane, dlatego
w 101 krajach, w których jesteśmy obecni, uruchomiliśmy anonimową
infolinię Roche SpeakUp Line. Za jej pośrednictwem wszyscy pracownicy
Roche mogą zgłaszać sprawy związane z brakiem uczciwości i konsekwencji w działaniu. System SpeakUp Line dostępny jest w 53 językach, w tym
również w języku polskim.
Wiele globalnych procedur obowiązujących w całej Grupie Roche i odnoszących się do konkretnych obszarów działalności firmy umożliwia wcielenie w życie ogólnych zasad wyrażonych w Kodeksie Etyki Grupy Roche.
Dokumenty te dostępne są pod adresem:
www.roche.com/positions_policies_downloads

System SpeakUp Line

Kodeks Etyki Grupy Roche
Podstawowe zasady, którymi się kierujemy, ujęliśmy w postaci
Kodeksu Etyki Grupy Roche. Dokument ten wyraża nasze oczekiwania
związane z prawidłowymi standardami zachowania w biznesie. Określa także zobowiązania pracowników i definiuje, w jaki sposób powinni działać, aby zachować właściwe standardy odpowiedzialności
i etyki związane z poszanowaniem potrzeb jednostki, społeczeństwa
oraz środowiska. Kodeks Etyki Grupy Roche wskazuje również pracownikom, gdzie mogą szukać pomocy i komu mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące legalności i etyczności działań.
Kodeks jest dostępny nie tylko dla naszych pracowników, ale również dla wszystkich partnerów za pośrednictwem strony internetowej www.roche.pl. W razie potrzeby służymy im wsparciem
w zrozumieniu zasad ujętych w Kodeksie i ich praktycznym
wdrożeniu.
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Roche Polska: Jak wdrażamy standardy
odpowiedzialności w praktyce lokalnej
W naszej firmie prowadzimy liczne szkolenia z zakresu etyki,
compliance i uczciwości w biznesie.

Troszczymy się o to, aby każdy pracownik nie tylko znał, ale także dobrze rozumiał zasady i procedury obowiązujące w spółce. Szkolenia na
ten temat są usystematyzowane w formie obowiązkowego curriculum
dla nowych pracowników oraz cyklicznych spotkań aktualizujących
wiedzę dla pozostałych. Duży nacisk w ramach szkoleń kładziemy
na kwestię etycznej działalności marketingowej, przeciwdziałania
korupcji i naruszeń zasad konkurencji. Do realizacji szkoleń wykorzystujemy najnowsze rozwiązania informatyczne umożliwiające
zarządzanie szkoleniami, weryfikację ich wykonania oraz dokumentowanie. Ukończenie kursów monitorowane jest przez pracowników
działu HR oraz centralę firmy. W 2015 roku szkolenia przeszli wszyscy zobowiązani do tego pracownicy, czyli ci, którzy w tym czasie
świadczyli obowiązek pracy.

Stosujemy i rozpowszechniamy Kodeks Etyki Grupy Roche
W 2010 roku w Roche Polska został wprowadzony i ogłoszony wspomniany wcześniej Kodeks Etyki Grupy Roche. W 2015 roku treść
Kodeksu została zaktualizowana tak, aby odpowiadał on na stale zmieniające się uwarunkowania naszego otoczenia biznesowego i zwracał
uwagę na nowe potencjalne obszary ryzyka. Dzięki cyklowi spotkań
na temat Kodeksu oraz atrakcyjnej i angażującej akcji jego promowania pracownicy Roche Polska mogli w interaktywny sposób przypomnieć sobie kluczowe zasady i wartości ujęte w tym dokumencie.
Działa u nas compliance officer oraz Rada Etyki
W 2009 roku w Roche Polska powołany został lokalny tzw. compliance
officer, którego zadaniem jest nadzór nad wdrażaniem, przestrzeganiem
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i egzekwowaniem procedur compliance wynikających z Kodeksu Etyki
Grupy Roche. Pod patronatem compliance officera od 2009 roku działa Rada Etyki – lokalny komitet złożony z pracowników Roche Polska
reprezentujących departamenty zaangażowane w opracowywanie, promowanie i sprzedaż produktów leczniczych.

Zadania Rady Etyki:
 przewidywanie i definiowanie wyzwań wymagających
podjęcia działań w organizacji i przekazywanie stosownych
rekomendacji lokalnemu compliance officerowi
oraz zarządowi firmy,
 z dobywanie informacji od pracowników na temat
potrzeb zmiany w sferze etyki biznesu,
p
 roponowanie i tworzenie rozwiązań promujących
zachowania etyczne w biznesie na podstawie
zidentyfikowanych potrzeb,
p
 ropagowanie zachowań etycznych wśród pracowników
Roche: tworzenie platformy porozumienia pomiędzy
zarządem a pracownikami,
 gotowość do konsultacji z zarządem, lokalnym compliance
officerem i działem prawnym.

W 2015 roku Rada Etyki była odpowiedzialna za popularyzację zaktualizowanego Kodeksu Etyki Grupy Roche. Członkowie Rady Etyki organizowali spotkania poświęcone Kodeksowi dla swoich kolegów i koleżanek
oraz podjęli wiele innych działań, takich jak konkursy wiedzy o Kodeksie,
newslettery czy cieszące się dużym zainteresowaniem pracowników wykłady specjalisty w dziedzinie etyki biznesu.
Zachęcamy pracowników naszej firmy, aby w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości związanych z każdą sferą ich pracy przed podjęciem działań
zadawali pytania i szukali porady u bezpośrednich przełożonych. Problemy te są na bieżąco rozwiązywane przy wsparciu różnych działów Roche
Polska.
Wprowadzamy najwyższe standardy Roche w marketingu
Dział prawny odpowiada za wdrożenie w Roche Polska zasad postępowania, w tym przede wszystkim lokalnych procedur dotyczących marketingu oraz kontaktów z przedstawicielami i instytucjami
ochrony zdrowia. Procedury te uwzględniają zarówno lokalne
uregulowania wynikające z prawa powszechnie obowiązującego,
jak i kodeksy branżowe, do których przystąpił Roche. Pracownicy,
którzy w ramach swoich obowiązków współpracują z przedstawicie-
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lami zawodów medycznych, a w szczególności pracownicy zajmujący się marketingiem produktów leczniczych, regularnie uczestniczą
w szkoleniach organizowanych przez dział prawny. Treść tych szkoleń przygotowana jest w taki sposób, aby podkreślać korzyści wynikające z etycznego marketingu oraz zagrożenia związane z prowadzeniem działań w sposób nieetyczny. Szczególną uwagę poświęcamy
przeciwdziałaniu korupcji.
Sprawdzamy, czy procedury są stosowane
w odpowiedni sposób
Kolejny etap to sprawdzenie, czy obowiązujące procedury są przestrzegane przez pracowników. Jest to weryfikowane przez odpowiednie procesy wewnętrzne (procedury weryfikacji i akceptacji), w które zaangażowane są inne działy firmy. Szczególnie należy podkreślić istnienie
procesów weryfikacji, akceptacji i wycofywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Są one nadzorowane przez osoby dysponujące
odpowiednią znajomością danej dziedziny medycyny oraz uregulowań
w zakresie promocji produktów leczniczych. Istotny jest także nadzór
nad przepływem środków finansowych, zwłaszcza pomiędzy spółką
a przedstawicielami zawodów medycznych i instytucjami ochrony zdrowia. Poza odpowiednimi procesami, które sprawdzają poprawność tych
działań, w Roche Polska przeprowadzane są też audyty wewnętrzne.
Wymieniamy informacje i konsultujemy się na różnych
poziomach spółki
Duży nacisk kładziemy na wspieranie tzw. pionowej i poziomej komunikacji wewnątrz spółki. Chodzi o promowanie kultury wymiany informacji pomiędzy pracownikami różnych działów, szybką identyfikację zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania procedur i przepisów
prawa oraz sprawne wdrażanie działań naprawczych.
Aktywnie angażujemy się w promocję dobrych praktyk branży
Podjęliśmy też wiele działań edukacyjnych skierowanych do naszych
pracowników na temat Kodeksu Przejrzystości, czyli zainicjowanej
przez Europejską Federację Stowarzyszeń Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA) samoregulacji innowacyjnej branży farmaceutycznej,
określającej zasady etycznej współpracy z przedstawicielami zawodów
medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Przeprowadziliśmy
cykl kilkunastu szkoleń wyjaśniających zasady zawarte w Kodeksie
oraz promujących tę inicjatywę. Rozdystrybuowaliśmy wśród naszych
pracowników setki egzemplarzy broszur informacyjnych dotyczących
Kodeksu Przejrzystości, które wykorzystywali oni następnie w rozmowach z przedstawicielami środowiska medycznego.
( Więcej na ten temat piszemy w rozdziale 5: „Innowacje w medycynie
– zwiększanie dostępu polskich pacjentów do leczenia” na str. 59)
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Nasze wyzwania w 2015 roku
– compliance w działaniach digitalowych
Aktywność Roche Polska w kanałach
komunikacji digitalowej musi być
zgodna z naszymi wewnętrznymi
wytycznymi, procedurami oraz
przepisami prawa lokalnego.

@RochePolska

Jednym z największych wyzwań, z jakimi zmierzyliśmy się w 2015 roku
w kwestii zgodności naszych działań z wewnętrznymi wytycznymi, procedurami oraz przepisami prawa lokalnego, była aktywność naszej spółki
w kanałach komunikacji digitalowej, którą realizujemy m.in. poprzez dedykowane strony internetowe, kampanie mailingowe, media społecznościowe. Jest to stosunkowo nowy obszar w naszej codziennej praktyce, który
także podlega ścisłym regulacjom prawa farmaceutycznego dotyczącym
promocji produktów leczniczych dostępnych na receptę. Przed podjęciem
każdej nowej aktywności, takiej jak np. założenie oficjalnego profilu
@RochePolska na Twitterze, dokładnie monitorujemy sytuację prawną,
otoczenie rynkowe, globalne wskazówki i wytyczne, dobre praktyki z innych krajów, w których działa Grupa Roche. Dopiero wtedy, gdy uzyskamy

pewność, że nasze działania są w pełni zgodne z przepisami prawa oraz
dobrymi praktykami i wytycznymi – decydujemy się na daną aktywność.
@RochePolska twittuje
W 2015 roku zdecydowaliśmy się utworzyć oficjalny profil Roche Polska
na Twitterze. W dobie dynamicznie rozwijających się technologii cyfrowych, a zarazem olbrzymiej popularności mediów społecznościowych, coraz bardziej odczuwalny stawał się brak szybkiego i efektywnego narzędzia
komunikacji zewnętrznej, które pozwoliłoby dotrzeć z informacją do szerokiej grupy odbiorców. Uznaliśmy, że Twitter, będący serwisem opiniotwórczym o dużym zasięgu i oddziaływaniu, najlepiej spełni nasze oczekiwania
i odpowie na potrzeby komunikacyjne.
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Roche Polska: Jesteśmy odpowiedzialnym
partnerem branży farmaceutycznej
i stowarzyszeń branżowych

Współpraca z INFARMĄ
Roche Polska jest aktywnym członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, który reprezentuje 29 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo‑rozwojową i produkujących leki innowacyjne,
w tym biotechnologiczne.
Naszym wspólnym celem jest inicjowanie konstruktywnego i opartego
na faktach dialogu wokół rozwiązań podnoszących efektywność systemu ochrony zdrowia. Jednym z kluczowych zadań INFARMY jest
wskazywanie wielowymiarowych korzyści, jakie generuje powszechny
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i równy dostęp do innowacyjnych rozwiązań w medycynie. Ich szersze
wykorzystanie pozwoli na zmniejszenie różnic w zdrowotności między
Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Prezesem zarządu
INFARMY od 2014 roku jest Ewa Grenda, poprzednia dyrektor generalna Roche Polska, obecnie dyrektor regionu w globalnych strukturach Grupy Roche.
Wśród głównych inicjatyw realizowanych przez INFARMĘ w 2015 roku,
w które zaangażowali się również przedstawiciele Roche Polska, były
działania na rzecz podnoszenia standardów przejrzystości w relacjach branży z otoczeniem. Związek był aktywnym uczestnikiem
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dialogu na temat przejrzystości w ochronie zdrowia. Inicjował dyskusje ze środowiskiem medycznym – izbami lekarskimi, towarzystwami medycznymi oraz pozostałymi organizacjami ochrony zdrowia. Prowadził także działania edukacyjne, które wskazać miały na
ogromną wartość i znaczenie współpracy innowacyjnej branży farmaceutycznej z przedstawicielami zawodów medycznych.
(  Więcej w rozdziale 5: „Innowacje w medycynie – zwiększanie
dostępu polskich pacjentów do leczenia”)

Jako branża aktywnie wspieraliśmy również tworzenie odpowiednich
warunków dla stymulowania działalności badawczo‑rozwojowej w Polsce. Wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym INFARMA
organizowała konferencje naukowe poświęcone badaniom klinicznym
oraz bezpieczeństwu farmakoterapii. Związek kontynuował wysiłki na
rzecz stworzenia projektu Innovative Medicines Initiative, wspierającego aktywność badawczo‑rozwojową (R&D) ośrodków akademickich,
organizacji pacjentów oraz małych i średnich firm badawczych.

Współpraca z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą

celem jest stymulowanie merytorycznego dialogu branżowego

Jesteśmy aktywnym członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospo-

między wszystkimi środowiskami będącymi częścią systemu

darczej, której misją jest budowa sprzyjających warunków dla roz-

ochrony zdrowia. W 2015 roku Roche aktywnie uczestniczył w pra-

woju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych. Ewa Grenda

cach platformy. Realizowane projekty dotyczyły m.in. nawiązywania

jest wiceprezesem zarządu Izby. Do głównych zadań Izby należy

kontaktów z przedstawicielami uczelni kształcących w zakresie

ścisła współpraca z firmami członkowskimi, wymiana doświadczeń

zdrowia publicznego, przygotowania raportu o problematyce

oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Przykładem tego typu

dostępności do innowacyjnych leków onkologicznych.

działań jest cykl spotkań Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu –
21st Century Healthcare, poświęcony tematyce zdrowia i życia,

Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”

które Roche wspiera od początku, czyli od 2010 roku. W 2015 roku

Roche Polska jest też członkiem Izby Gospodarczej „Farmacja

odbyło się szóste spotkanie z tej serii z udziałem polskich i szwaj-

Polska”, najstarszej organizacji zrzeszającej na zasadach dobro-

carskich ekspertów. Ponadto wraz z innymi firmami członkowskimi

wolności podmioty gospodarcze prowadzące w Polsce działal-

promowaliśmy wizerunek Szwajcarii jako światowego lidera inno-

ność w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych

wacyjności, biorąc aktywny udział w Swiss Innovation Day, który

i wyrobów medycznych oraz obrotu nimi. Podstawowym celem

odbył się 9 czerwca w Warszawie.

tej organizacji jest ochrona praw jej członków i reprezentowanie
ich interesów, w tym gospodarczych, przed organami władzy

Współpraca z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej

państwowej, samorządowej, a także wobec innych instytucji

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to kolejna organizacja,

właściwych ze względu na charakter prowadzonej działalności.

w której aktywnie działa Roche Polska. W ramach Pracodawców

Dyrektor ds. korporacyjnych Roche Polska zasiada w zarządzie

RP od dwóch lat funkcjonuje Platforma Farmaceutyczna, której

Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”.

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

107

Odpowiedzialne relacje – jakim jesteśmy partnerem w biznesie

Grupa Roche: Bezpieczeństwo pacjentów
w ujęciu globalnym
Zależy nam, by wszyscy byli pewni, że stale pracujemy nad tym,
aby każdy produkt Roche był skuteczny i bezpieczny.

Dlatego wprowadziliśmy i na bieżąco aktualizujemy wiele procedur regulujących procesy związane z monitorowaniem bezpieczeństwa naszych leków i wyrobów medycznych w farmakoterapii. Współpracujemy z agendami rządowymi, monitorujemy zgłoszenia o niepożądanych działaniach
oraz incydentach medycznych.
Każdy lek może wywołać działania niepożądane u pacjentów. Dlatego naszym priorytetem jest dokładne zbieranie i analizowanie informacji na ten
temat i zapewnienie, aby korzyści terapeutyczne leku przewyższały zagro-
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żenia związane z jego stosowaniem. Podrabianie leków i produktów diagnostycznych jest czynem karalnym. Obecnie stanowi istotny problem
w kontekście globalnego zdrowia publicznego i może prowadzić do poważnej choroby, a nawet śmierci, jeżeli produkty podrobione zawierają
szkodliwe składniki, nie mówiąc już o pozbawieniu pacjentów prawidłowego leczenia. Roche współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami
międzynarodowymi i stowarzyszeniami handlowymi oraz wspiera ich wysiłki mające na celu zapobieganie temu niebezpiecznemu procederowi.
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Roche Polska: Drug Safety First
– po pierwsze bezpieczeństwo!
Za zbieranie, raportowanie i klasyfikację zgłoszeń na temat niepożądanych
działań leków Roche odpowiada Drug Safety Roche Polska, czyli zespół
ds. monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii.

To on czuwa nad bezpiecznym stosowaniem leków Roche na terenie
Polski, dba o właściwe zarządzanie informacją o zdarzeniach niepożądanych, zajmuje się też szkoleniami pracowników firmy oraz współpracujących firm zewnętrznych. Ponadto ściśle współpracuje z pozostałymi działami w Roche, aby rejestrować, klasyfikować i raportować
wszelkie aktywności związane z potencjalnymi działaniami niepożądanymi leków naszej firmy. Celem tych działań jest zbieranie i analiza znanych już działań niepożądanych, ale również wykrycie nowych,
nieznanych reakcji niepożądanych, a co za tym idzie – poszerzenie
wiedzy na temat danego produktu oraz poprawa bezpieczeństwa

pacjentów. W trosce o dobro pacjentów w chwili uzyskania nowych,
nieznanych dotąd informacji na temat leku pracownicy działu niezwłocznie powiadamiają o tym odpowiednie osoby i instytucje.
Efektywnie współpracujemy z władzami
Wspomniany powyżej zespół stale współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).
Zgłoszenia, które spełniają kryteria raportowania do polskich władz, przesyłane
są drogą papierową oraz poprzez system Eudravigilance, czyli system Europejskiej Agencji ds. Leków służący do raportowania działań niepożądanych.
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Wspólnie troszczymy się o bezpieczeństwo
Zespół ds. monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi. Wyznaczony z ramienia
zespołu pracownik (Local Safety Responsible – LSR) zaangażowany
jest również w prace lokalnych stowarzyszeń takich jak Grupa Pharmacovigilance w Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań
Klinicznych w Polsce oraz w działalność INFARMY. W ramach grupy roboczej powstałej w INFARMIE pozostajemy w stałym kontakcie
z osobami pracującymi w innych firmach farmaceutycznych, odpowiedzialnymi lokalnie za bezpieczeństwo swoich produktów leczniczych.
Działając zgodnie z przepisami polskiego prawa, monitorujemy i dostosowujemy procedury firm farmaceutycznych działających w Polsce
do krajowych i międzynarodowych wymogów bezpieczeństwa terapii,
opracowujemy także najlepsze praktyki w tym zakresie. Naszym naturalnym partnerem pozostaje Departament ds. Monitorowania Działań
Niepożądanych Ministerstwa Zdrowia.
Szkolimy, przypominamy, pogłębiamy wiedzę
Specjaliści z tego działu prowadzą również szkolenie wstępne dla nowo
przyjmowanych pracowników, szkolenia przypominające zasady raportowania zdarzeń niepożądanych dla wszystkich pracowników, szkolenia specjalistyczne związane z badaniami klinicznymi oraz szkolenia personelu
firm współpracujących z Roche Polska przy różnych projektach. Szkolenie
przechodzą pracownicy wszystkich firm zewnętrznych prowadzących na
zlecenie działania takie jak monitoring mediów czy stron internetowych,
a także prowadzenie kampanii PR lub programów wsparcia pacjentów.
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Prowadzimy kampanie na temat bezpieczeństwa
farmakoterapii, kierowane do pracowników
Ciekawą inicjatywą zespołu Drug Safety są kampanie przypominające
o obowiązkach zgłaszania zdarzeń niepożądanych przez pracowników
naszej firmy. W ostatnich kilku latach w tego typu kampaniach informacyjno-edukacyjnych wykorzystano wiele użytecznych narzędzi,
np. filmy, newslettery elektroniczne i plakaty. Kampanie kierowane są
do wszystkich pracowników Roche, ze szczególnym uwzględnieniem
przedstawicieli medycznych, którzy są w stałym kontakcie z lekarzami
stosującymi nasze leki. Na potrzeby przedstawicieli powstała również
specjalna aplikacja – formularz zgłoszenia zdarzenia niepożądanego
na iPady.
Ułatwiamy dostęp do informacji
Zespół ds. monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii odpowiada także za aktywny formularz zgłaszania zdarzeń niepożądanych poprzez stronę internetową (na stronie www.roche.pl, w zakładce Bezpieczeństwo) oraz automatyczny system telefoniczny, który pozwala na
pozostawienie zgłoszenia o zdarzeniu niepożądanym poza godzinami
pracy naszych biur. Uczestniczy też w aktywnym informowaniu, zgodnie z prawem polskim i europejskim, pracowników ochrony zdrowia
i pośrednio pacjentów o wszelkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych
związanych z planami zarządzania ryzykiem (RMP – Risk Management Plan) oraz komunikatami bezpieczeństwa (DHPC – Direct
Healthcare Professional Communication).

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

Hurtownia i magazyn importera Roche
Polska: najwyższe standardy przyjmowania,
magazynowania i wydawania dostaw leków
W ramach spółki Roche Polska funkcjonują także hurtownia
farmaceutyczna i magazyn importera, które zajmują się dystrybucją
leków Roche – tj. przyjmowaniem dostaw ze Szwajcarii i krajów
Unii Europejskiej, ich magazynowaniem oraz sprzedażą podmiotom
upoważnionym do obrotu produktami leczniczymi w Polsce, czyli
hurtowniom farmaceutycznym, szpitalom i aptekom ogólnodostępnym.
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OTIF dla hurtowni
Roche Polska
za 2015 rok wynosi

OTIF – On Time in Full,
to wskaźnik, który mówi
o tym, czy zamówienie
zostało zrealizowane
na czas, kompletnie i bezbłędnie.
Jest to podstawowy miernik oceny
poziomu usług świadczonych przez
dostawcę.

97,4%

Działalność naszej hurtowni jest prowadzona zgodnie z zasadami
dobrej praktyki dystrybucyjnej (Good Distribution Practice), zaś magazynu importera – zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania
(Good Manufacturing Practice) oraz zgodnie z przepisami polskiego
i międzynarodowego prawa oraz wewnętrznymi procedurami Grupy
Roche. Pracownicy naszej hurtowni i magazynu importera przestrzegają standardów w procesie odbierania, magazynowania i wydawania
leków, tak aby zapewnić bezpieczny produkt w niezmienionej postaci
do momentu dostarczenia leku pacjentom.
W 2015 roku prace działu logistyki i dystrybucji, który zarządza hurtownią i magazynem importera Roche Polska, koncentrowały się na
przygotowaniu do wymogów opublikowanego 19 marca 2015 roku
przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki dystrybucyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem hurtownia
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i magazyn importera przygotowywały i aktualizowały praktyki
związane z obszarami takimi jak m.in.:
 szkolenia personelu;
 zasady przechowywania dokumentacji;
 właściwe postępowanie z produktami leczniczymi;
 postępowanie w przypadku leków fałszowanych;
 dostosowanie pomieszczeń magazynu i hurtowni.
Dzięki wysokim standardom dobrej praktyki wytwarzania (GMP)
i dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP), które obowiązują w Grupie
Roche, proces dostosowania naszej hurtowni i magazynów importera
do wymogów powyższego rozporządzania przebiega harmonijnie
i zgodnie z założonym harmonogramem. Całość prac zostanie zakończona w czerwcu 2016 roku.
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Roche Polska: Jesteśmy pionierem
w działaniach mających na celu zapobieganie
fałszowaniu produktów leczniczych
Rok 2015 to w Roche
intensywne przygotowania
do wdrożenia rozwiązań
wynikających z implementacji
dyrektywy 2001/83/WE,
tzw. dyrektywy fałszywkowej,
na poziomie zarówno
globalnym, jak i lokalnym.
Dyrektywa nakłada na podmioty odpowiedzialne obowiązek umieszczenia na opakowaniu każdego wytworzonego leku identyfikatora, który
umożliwia prześledzenie drogi produktu w całym łańcuchu dystrybucyjnym – od linii produkcyjnej do tzw. okienka w aptece. Na każdym etapie drogi, którą pokonuje lek, zanim trafi do rąk pacjenta, będzie można zweryfikować, czy dane opakowanie jest autentyczne i czy nie uległo
uszkodzeniu bądź zniszczeniu.
System zabezpieczeń opakowań leków chroniący je przed podrobieniem
nie jest dla Roche nowym zagadnieniem. Na przestrzeni ostatnich lat
wprowadziliśmy systemy zabezpieczające i monitorujące obieg leków
w kilku regionach świata, m.in. w Chinach, Turcji, Indiach, krajach
Ameryki Południowej.
System europejski wymaga jednak dostosowania linii produkcyjnych
oraz opracowania oprogramowania i systemów umożliwiających przekazywanie danych na dużą skalę pomiędzy miejscami wytwarzania, hurtowniami, miejscami magazynowania leków a systemem europejskim
(tzw. hub europejskim). Informacja będzie następnie udostępniana systemom narodowym w poszczególnych krajach członkowskich, które
utrzymują łączność z lokalnymi hurtowniami i aptekami.
Przepisy nakładają obowiązek dostosowania opakowań leków najpóźniej
do pierwszego kwartału 2019 roku. Korzystając z wcześniejszych doświad-

czeń, Roche zdecydował się zostać pionierem na rynku farmaceutycznym
w tej dziedzinie. Większość produktów leczniczych zostanie oznakowana
zgodnie z nowymi wymaganiami do końca 2016 roku, a całe portfolio
dostosowane do końca 2017 roku.
„Dyrektywa fałszywkowa” stanowi podstawę prawną do stworzenia
Europejskiego Systemu Weryfikacji Leków. Polega on na utworzeniu
Europejskiej Organizacji Weryfikacji Leków (EMVO) oraz Krajowych
Organizacji Weryfikacji Leków (NMVO) w każdym kraju członkowskim. Krajowe organizacje zajmują się wprowadzeniem narodowego
systemu weryfikacji leków, który w przyszłości będzie komunikował
się z hubem europejskim. Stworzenie lokalnego systemu to ogromne
przedsięwzięcie angażujące wiele podmiotów, w tym wytwórców leków (podmioty odpowiedzialne), hurtownie, apteki otwarte i szpitalne,
a także Ministerstwo Zdrowia. Od lutego 2019 roku ok. 750 mln opakowań w skali roku podlegać będzie obowiązkowi weryfikacji. Koszt zakupu i wdrożenia odpowiedniego systemu IT niezbędnego do weryfikacji szacowany jest na 15–20 mln zł i zostanie poniesiony przez firmy
farmaceutyczne.
Roche Polska od samego początku uczestniczy w tym projekcie, wspierając
INFARMĘ – organizację zrzeszającą firmy innowacyjne – wiedzą i doświadczeniem w takich obszarach, jak IT, dystrybucja, rejestracja i aspekty prawne.
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Grupa Roche: Zrównoważony
łańcuch dostaw

Wierzymy, że dla prawidłowego funkcjonowania Roche zasadnicze
znaczenie ma zaangażowanie dostawców. I to z wielu względów:
efektywnego zarządzania wynikami i ryzykiem, zapewniania jakości
i compliance, zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko i wspierania innowacji.
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Roche Polska: Społeczna odpowiedzialność
we współpracy z dostawcami
Roche promuje zrównoważony
rozwój we wszystkich działaniach
gospodarczych i stosuje wysokie
standardy etyczne. Tymi samymi
zasadami kieruje się również
przy wyborze dostawców
i współpracy z nimi, ponieważ
nasi dostawcy w istotny sposób
przyczyniają się do trwałego
wzrostu i sukcesów naszej firmy.
Chcemy, aby dostawcy Roche prowadzili swoją działalność w sposób
etyczny i uczciwy, działali w sposób ekologiczny, tak aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Zachęcamy ich do ochrony zasobów naturalnych, niestosowania materiałów niebezpiecznych i do
angażowania się w działania, które pozwalają na ponowne wykorzystanie zasobów. Jesteśmy zdania, że współpraca z dostawcami opar-

ta na wzajemnym szacunku i zaufaniu pomaga budować świadomą
odpowiedzialność społeczną, podwyższać standardy wykonywanych
usług, a także przyczynia się do wzrostu innowacyjności.
Nasze zasady współpracy z dostawcami określa zarówno wspomniany
wcześniej Kodeks Etyki Grupy Roche, jak i obowiązujące lokalne procedury w zakresie zakupów i płatności.
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Roche Polska: Partnerskie relacje
z dostawcami
Organizacja, która w swojej strategii uwzględnia odpowiedzialne
postępowanie w biznesie, powinna zachęcać swoich dostawców
do podejmowania działań w tym obszarze. Ma wręcz prawo
oczekiwać od nich określonych standardów prowadzonej
działalności oraz wdrażania ich dalej u podwykonawców.
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Dlatego w 2015 roku skupiliśmy się na budowaniu i pogłębianiu długofalowych relacji z dostawcami. Dążymy do tego, aby nasze relacje
z dostawcami miały nie tylko sformalizowaną formę handlowych zamówień, ale też aby opierały się na partnerskich zasadach, które przynoszą korzyści obu stronom. Wierzymy, że takie podejście ma bezpośrednie przełożenie na społeczną odpowiedzialność biznesu.
W ubiegłym roku dział zakupów odpowiedzialny za współpracę
z dostawcami Roche Polska wspólnie z działem prawnym wprowadził do wszystkich zawieranych umów klauzule, które zobowiązują
naszych partnerów do przestrzegania wytycznych Kodeksu Etyki
Dostawców Roche, obowiązującego prawa oraz innych zasad dotyczących ogólnie przyjętych norm w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Od kilku lat dążymy także do tego, aby większość współpra-

cujących z nami dostawców miała status preferowanych partnerów.
W praktyce oznacza to, że takie firmy przechodzą proces kwalifikacji,
podczas którego są weryfikowane. Odbywa się to według ustalonych
kryteriów, w tym kryteriów dotyczących odpowiedzialności społecznej, np. przestrzegania prawa, stosowania zasad antykorupcyjnych
i chronienia środowiska. Z preferowanymi dostawcami podpisujemy
umowy współpracy zawierające m.in. wspomniane wcześniej klauzule. Partnerzy biznesowi związani z nami umowami mają obowiązki
wynikające z podjętej współpracy, ale też przysługujące im prawa,
co zapewnia dobre relacje i chęć wspólnego działania.
W 2015 roku z powodu zmian organizacyjnych w dziale nie odbył się
żaden formalny audyt dostawców przeprowadzony przez audytora zewnętrznego, ale planujemy takie działania w roku 2016.

Dostawcy Roche Polska w liczbach (dane za 2015 rok)

Liczba dostawców ogółem

1188

Procent dostawców
działających w Polsce

95%

Liczba zamówień wygenerowanych dla
dostawców produktów i usług ogółem

5954
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Rozdział 8.

Zależy nam na
społecznościach
lokalnych – jak je
wspieramy
Od ponad stu lat zaangażowanie
i odpowiedzialność naszej firmy
wykraczają poza działalność
biznesową.
Działalność humanitarna
Wspieramy dzieci z Malawi,
podopiecznych polskich fundacji,
domów dziecka i hospicjów.

Współpraca z uczelniami wyższymi
Eksperci Globalnego Centrum
Rozwiązań IT Roche chętnie
dzielą się swoją wiedzą.

Pomoc dla instytucji kultury i sztuki
Wspieramy finansowo ważne
projekty w dziedzinie kultury
i sztuki.
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Grupa Roche: Budowanie silniejszych,
zdrowszych społeczności

Angażujemy pracę i zasoby finansowe w rozwiązywanie kwestii społecznych oraz działalność na rzecz kultury. Uczestnicząc w programach społecznych i humanitarnych, pomagamy budować silniejsze,
zdrowsze społeczności.
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Roche Polska: Wybrane przykłady wsparcia
społeczności lokalnych oraz działalność
humanitarna
Od lat wspieramy osoby, które nie
mogą korzystać z powszechnej opieki
zdrowotnej, przekazujemy dary
dla potrzebujących, dbamy także
o podopiecznych hospicjum.
Działalność na rzecz osób wykluczonych
Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN wykluczenie to synonim trwałej marginalizacji – pozostawania na uboczu spraw, którymi żyje ogół.
Jego widocznymi przejawami są: wykluczenie z rynku pracy (długotrwałe bezrobocie), nieuczestniczenie w życiu publicznym (czego
wskaźnikiem jest absencja wyborcza), izolacja kulturowa i deprywacja
materialna – fakt bycia ubogim (opracowano na podstawie www. encyklopedia.pwn.pl/szukaj/wykluczenie). Nasza firma od wielu lat koncentruje swoje wysiłki na wsparciu osób, które z różnych powodów – czy
to ubóstwa, pochodzenia czy też innych – są wykluczone m.in. z możliwości korzystania z powszechnej opieki zdrowotnej i idącego za tym
dobrostanu zdrowotnego oraz psychicznego.
Roche Children’s Walk: globalna inicjatywa
naszej firmy na rzecz dzieci w Malawi
Roche Children’s Walk to sponsorowany spacer organizowany z inicjatywy
pracowników Roche we współpracy z Europejską Koalicją Pozytywnych
Ludzi i szwajcarskim oddziałem UNICEF. Do kwoty zebranej przez
pracowników Roche dokłada drugie tyle. Od początku projektu, czyli
od 2003 roku, wzięło w nim udział ponad 150 tys. osób z ponad 120 oddziałów Roche na całym świecie, gromadząc ponad 12,5 mln franków
szwajcarskich. Zebrane pieniądze trafiły do potrzebujących dzieci w Malawi – jednego z najsłabiej rozwiniętych państw świata, w którym 40%
mieszkańców żyje za mniej niż dolara dziennie. Prawie połowa mieszkańców Malawi nie ma jeszcze 15 lat, a pół miliona dzieci straciło rodziców za sprawą wirusa HIV lub AIDS. Akcja ma miejsce co roku w Międzynarodowym Dniu Dziecka Afrykańskiego (16 czerwca). Realizowane

projekty wspierają edukację i zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz
pomagają dzieciom i młodym dorosłym z Malawi zdobywać wykształcenie i nowe umiejętności.
Roche Children’s Walk w Polsce: kreatywna wymiana
naszych umiejętności i Roche Yard Sale na rzecz dzieci
w Malawi oraz podopiecznych wybranej polskiej fundacji
Kontynuując zainicjowaną po raz pierwszy w 2013 roku polską edycję
Roche Children’s Walk, cały czerwiec 2015 roku poświęciliśmy dzieciom – wspierając zarówno dzieci malawijskie, jak i podopiecznych
wskazanej przez naszych pracowników Fundacji Happy Kids. Zaprosiliśmy koleżanki i kolegów do kreatywnej wymiany swoich umiejętności
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zujemy Dzień Dziecka w biurach Roche w Warszawie i w Poznaniu i gorąco zachęcamy naszych pracowników, aby w tym dniu przyszli do pracy
w towarzystwie swoich dzieci. Szykujemy dla naszych małych gości liczne
atrakcje, które mają na celu przybliżenie obszarów działalności Roche
w Polsce – medycyny i najnowszych technologii informatycznych.
Przy okazji zajęć zbieramy również od rodziców fundusze przeznaczone
na pomoc dzieciom z Malawi i wybranej przez nas fundacji lokalnej.
Warto wspomnieć, że w przygotowaniach do wszystkich aktywności
związanych z Roche Children’s Walk w Polsce, w tym do Roche Yard
Sale, Dnia Dziecka w Roche, kiermaszów i wielu innych, zaangażowani są pracownicy naszej firmy. Z roku na rok wzrasta liczba osób chętnych do włączenia się w te intensywne i pracochłonne działania.
Dodatkowo też minimalizujemy wszelkie koszty związane z organizacją powyższych wydarzeń, aby jak najwięcej środków móc przeznaczyć
na rzecz dzieci w Malawi i podopiecznych wskazanej polskiej fundacji.

i talentów na rzecz potrzebujących dzieci. Wypieki, rękodzieło,
lecz także praktyczne umiejętności, np. serwis rowerów i sprzętu
komputerowego, oraz ciekawe rozrywki, jak poszukiwanie skarbów
i przejażdżki na motorze – to tylko niektóre z wielu przykładów.
Wystawialiśmy je na aukcjach na specjalnej stronie internetowej,
stworzonej przez zespół z Globalnego Centrum Rozwiązań IT.
Aby umożliwić jak największej liczbie naszych pracowników udział
w akcji, zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Polsce Roche Yard Sale
– wyjątkowy targ, który na wzór popularnych tzw. targów śniadaniowych odbył się w słoneczny czerwcowy dzień przed naszymi biurami
w Warszawie i w Poznaniu. Na stoiskach targowych nasi pracownicy
sprzedawali swoje wyjątkowe wyroby, przeznaczając każdą zarobioną
złotówkę na rzecz dzieci. Do udziału w Roche Yard Sale zaprosiliśmy
także współpracujących z nami dostawców, którzy nieodpłatnie użyczyli nam powierzchni przed naszymi budynkami, stoisk wystawienniczych, cateringu i in. W tym samym dniu odbył się w Roche Dzień
Dziecka, co pozwoliło zebrać dodatkowe fundusze na nasz charytatywny cel.
Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem naszych
pracowników. Bardzo cieszy nas to, że z roku na rok coraz więcej naszych koleżanek i kolegów angażuje się w Roche Children’s Walk w Polsce.

W 2015 roku
podczas Dnia
Dziecka w Roche
przygotowaliśmy
m.in.:

Dzień Dziecka w Roche Polska: dzieci naszych pracowników
włączają się w Roche Children’s Walk
Czerwiec to w naszej firmie miesiąc, w którym wiele działań poświęcamy
dzieciom, również dzieciom naszych pracowników. Od kilku lat z okazji
Roche Children’s Walk jednocześnie z opisanymi już działaniami organi-
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kursy pierwszej pomocy
dostosowane do różnych
grup wiekowych

wykład dla najmłodszych
na temat podstawowych
funkcji ludzkiego organizmu

atrakcyjne zajęcia
quasi-laboratoryjne,
przygotowane i prowadzone
przez Koło Studentów
Młodej Farmacji

gry i zabawy związane
z medycyną i nowymi
technologiami

czytanie bajek i pokój
plastyczny dla najmłodszych

pokazy aplikacji i technologii
tworzonych przez nasze
koleżanki i kolegów
w Globalnym Centrum
Rozwiązań IT

Wspieramy podopiecznych naszego sąsiada – Mokotowskiego
Hospicjum Św. Krzyża, i Domu Lekarza Seniora w Warszawie
W 2015 roku kontynuowaliśmy wspieranie Mokotowskiego Hospicjum
Św. Krzyża, które ma swoją siedzibę w pobliżu naszych warszawskich
biur. Powstałe w 1987 roku hospicjum wspiera chorych i potrzebujących bezdomnych m.in. poprzez: hospicjum domowe, czyli świadczenie
opieki w domach chorych; działającą w placówce poradnię lekarską zajmującą się przede wszystkim chorymi bez ubezpieczenia zdrowotnego;
schronisko szpitalne dla osób bezdomnych, najczęściej osób w bardzo
ciężkim stanie bez stałego miejsca zamieszkania i możliwości innej opieki; jadłodajnię dla osób najuboższych i bezdomnych; punkt pomocy
socjalnej; pomoc prawną dla podopiecznych.

ALEKSANDRA
PAGÓRSKA
koordynator
ds. personalnych
W 2015 roku w naszych biurach w Warszawie i w Poznaniu gościło ponad 150
dzieci naszych pracowników. Bardzo nas
cieszyło to, że dzieci nie tylko zapoznały się z zagadnieniami
związanymi z ochroną zdrowia i nowoczesnymi technologiami IT, lecz także zwiedziły miejsce, w którym na co
dzień pracują ich rodzice. Wiemy, że wiele dzieci nie może
już się doczekać kolejnego spotkania. Również dla całego
zespołu zaangażowanego w organizację Dnia Dziecka był to
niezwykle wartościowy i kreatywny czas – nasi pracownicy
zgłaszali się do ostatniej chwili, by na przykład poprowadzić zajęcia z gry na bębnach lub podzielić się z dziećmi
swoją wiedzą medyczną. Dla nas wszystkich jest to bardzo
radosne wydarzenie, dzięki któremu poznajemy się bliżej
i czerpiemy ogromną satysfakcję ze wspólnego zaangażowania na rzecz wsparcia charytatywnych celów Roche
Children’s Walk.

Roche Polska wspiera hospicjum poprzez darowizny na rzecz opieki lekarskiej nad potrzebującymi, a także poprzez zbiórki rzeczowe i zbiórki
żywności organizowane wśród naszych pracowników.
Bliscy są nam także podopieczni Domu Lekarza Seniora w Warszawie, których wspieramy co roku, odpowiadając na ich najważniejsze
potrzeby. Od kilku lat nie wysyłamy tradycyjnych kartek świątecznych, a środki przeznaczone na ten cel przekazujemy potrzebującym
lekarzom seniorom.
Wspieramy podopiecznych Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym
Już od 10 lat międzynarodowy dział badań klinicznych angażuje się
w akcję świąteczną na rzecz Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.
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JAN SZERSZEŃ
dyrektor Domu
Dziecka w Radoryżu
Smolanym
W 2005 roku otrzymałem propozycję
prowadzenia domu dziecka utworzonego
przez starostę łukowskiego. Dzisiaj w placówce przebywa 26 wychowanków w wieku od 5 do 21 lat
(w tym trzy osoby studiujące). W 2015 roku dzięki firmom
i osobom prywatnym (również dzięki firmie Roche oraz jej
pracownikom) wspierającym nas finansowo i rzeczowo
dzieci uczestniczyły w wycieczkach, korzystały z oferty
kulturalnej poprzez wyjazdy do kina czy teatru, otrzymały wiele cennych i przydatnych upominków. Sam Dom
Dziecka wzbogacił się o sprzęt komputerowy, audiowizualny i sportowy. Pragnę w tym miejscu serdecznie
podziękować wszystkim darczyńcom za pomoc, dzięki
której możemy lepiej wspierać naszych podopiecznych
w ich rozwoju.
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Dzieci marzą o prezentach, jakich nigdy nie dostaną od swoich rodziców. Chcąc wyjść naprzeciw ich marzeniom, w 2015 roku zorganizowaliśmy w naszym biurze w Warszawie świąteczny kiermasz i loterię,
na których nie zabrakło pysznych ciast i ciasteczek domowej roboty,
drobnych upominków w postaci rękodzieła wykonanego przez pracowników i ich pociechy. Dzięki hojności i ofiarności pracowników
Roche zebraliśmy środki przeznaczone na zakup wymarzonych przez
dzieci prezentów. I jak co roku przedstawiciele działu bezpośrednio
zaangażowani w akcję spotkali się z dziećmi i pracownikami Domu
Dziecka na kolacji wigilijnej z tradycyjnymi potrawami, występami
dzieci oraz koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów
z Teatru Roma. Dodatkowo zarząd Roche Polska podjął decyzję
o przekazaniu darowizny rzeczowej – sprzętu RTV na rzecz
podopiecznych placówki.
Jesienna akcja pomocy wykluczonym: pracownicy Roche Polska
jako wolontariusze wspierali rodziny potrzebujące pomocy
W 2015 roku w odpowiedzi na prośby naszych pracowników, którzy
chcieli aktywnie zaangażować się w pomoc potrzebującym, w tym także
rodzinom zamieszkałych w Polsce uchodźców, zorganizowaliśmy jesienną akcję pomocy wykluczonym. We współpracy z renomowanymi partnerami z tzw. trzeciego sektora: Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej,
Fundacją Dialog oraz Fundacją Ocalenie, nasi pracownicy zbierali takie
artykuły, jak: wyposażenie mieszkania, sprzęt AGD, ubrania, zabawki,
książki i inne, na rzecz konkretnych rodzin, wskazanych przez wymienione fundacje i stowarzyszenie. Szczególną opieką akcja objęła rodziny uchodźcze, które właśnie otrzymały mieszkania socjalne i nie miały
możliwości właściwego ich wyposażenia, oraz rodziny zastępcze. Działania na rzecz danej rodziny, w ścisłym kontakcie z opiekującymi się nimi
przedstawicielami stowarzyszeń, koordynowali sami pracownicy. Metody, rodzaj i zakres celowanej pomocy pozostawały w gestii danej grupy
pracowników, którzy zapraszali wszystkich chętnych, także osoby spoza
firmy, do wsparcia rodziny. Większość rodzin objętych akcją otrzymała
potrzebne im artykuły, w tym meble i sprzęt niezbędny do urządzenia
przyznanych lokali. Akcja miała miejsce przed świętami Bożego Narodzenia, więc wszystkie dzieci z rodzin nią objętych otrzymały prezenty. Roche Polska wsparł akcję w wymiarze instytucjonalnym,
logistycznym (transport zebranych darów). W 2015 roku, zgodnie
z decyzją kierownictwa Roche Polska, zrezygnowaliśmy z organizowania zwyczajowego spotkania dla pracowników w okresie świątecznym,
a środki przeznaczone na ten cel przekazaliśmy partnerom akcji
w formie darowizn pieniężnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb rehabilitacyjno-zdrowotnych podopiecznych oraz
na nowy sprzęt komputerowy dla potrzebujących, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.
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ALEKSANDRA
CHRZANOWSKA
członkini zarządu/koordynatorka
sekcji ds. cudzoziemców
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
Współpracę z Roche rozpoczęliśmy we wrześniu
2015 roku. Bardzo ją sobie cenimy. Warto podkreślić, że to sami przedstawiciele Roche skontaktowali się z nami w związku z inicjatywą pracowniczą „Jesienna
akcja pomocy wykluczonym”. Jako że działania Stowarzyszenia
Interwencji Prawnej, których celem jest zapewnienie równości
wszystkich ludzi wobec prawa, skupiają się przede wszystkim
wokół bezpłatnego poradnictwa dla osób szczególnie zagrożonych
wykluczeniem społecznym, poproszono nas wówczas o wskazanie
wśród naszych klientów – rodzin zastępczych oraz rodzin uchodźców – kilku rodzin w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Tak też
zrobiliśmy. Pracownicy Roche wybrali trzy rodziny i szczegółowo
zapoznali się z ich najważniejszymi potrzebami. Następnie przygotowali zestawy pomocy rzeczowej i upominki dla dzieci.
W dwóch przypadkach Roche dodał ze swojej strony komputery,
które przekazał rodzinom za pośrednictwem naszego stowarzyszenia. Ponadto firma przekazała darowiznę dla stowarzyszenia
na zaspokojenie potrzeb medycznych i okołozdrowotnych tych
naszych klientów, których sytuacja pod tym względem jest
wyjątkowo trudna. Nasza współpraca okazała się bardzo owocna
i stanowi realną pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Mamy nadzieję na kontynuację tych działań
w kolejnych latach.

Darowizny sprzętowe działu IT: przekazujemy komputery
potrzebującym
Nasza firma od wielu lat zaopatruje potrzebujących w sprzęt IT, najczęściej komputery. Od 2013 roku łączymy kwartalną ankietę oceniającą poziom usług IT naszego działu z akcją dobroczynną. Im więcej
osób bierze udział w ankiecie, tym więcej komputerów przekazujemy
potrzebującym instytucjom wskazanym przez naszych pracowników.
W 2015 roku, zgodnie z przepisami polskiego prawa i naszymi wewnętrznymi wytycznymi, przekazaliśmy w formie darowizny rzeczowej sprzęt komputerowy o wartości 16 000 zł.

Ogółem w 2015 roku
Roche Polska
przeznaczył
na działalność
charytatywną

205 096 zł

Do tej kwoty należy doliczyć
również środki pieniężne i liczne
darowizny rzeczowe zebrane
przez pracowników Roche Polska
na rzecz potrzebujących.
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Zależy nam na społecznościach lokalnych – jak je wspieramy

Współpraca Globalnego Centrum
Rozwiązań IT Roche z uczelniami wyższymi
Politechnika Poznańska
Współpraca Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche w Poznaniu z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej rozpoczęła się w 2010 roku
i trwa nieprzerwanie do dziś. Współpraca ta obejmuje m.in.: udział pracowników Roche w konferencjach organizowanych przez Wydział, wsparcie finansowe i merytoryczne tych konferencji, prowadzenie zajęć przez
pracowników Roche na kierunku informatyka, realizację wspólnych projektów informatycznych (komercyjnych i niekomercyjnych).
Transfer wiedzy i doświadczenia na rzecz studentów
W 2015 roku, podobnie jak w poprzednich latach, pracownicy Globalnego
Centrum Rozwiązań IT chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem
ze studentami. Kilkoro naszych pracowników łaczy pracę w Roche ze stałą,
wolontarystyczną współpracą z najlepszymi uniwersytetami w kraju.
Angażowaliśmy się również w inicjatywy zewnętrzne, projekty warsztatowe i wykładowe uczelni i organizacji studenckich. Nasi specjaliści są zapraszani do prowadzenia gościnnych wykładów, aby przybliżyć studentom
praktyczne zastosowanie w biznesie poznawanych przez nich technologii.

MAREK GRZENKOWICZ
ekspert w dziedzinie baz danych
w Globalnym Centrum
Rozwiązań IT Roche
Zaczęło się od warsztatów inżynierskich CaseWeek
na Politechnice Poznańskiej w 2014 roku. Rok później
odbywała się kolejna edycja i znów pojawiłem się
na politechnice z nowym warsztatem dla studentów. Od tego czasu,
regularnie co kilka miesięcy, mam okazję wystąpić przed studentami,
podzielić się wiedzą i… zdobyć nową. Nie ma bowiem znaczenia,
czy chodzi o zajęcia z kilkunastoosobową grupą osób czy prelekcję
podczas dużej konferencji – zawsze pojawia się pytanie albo kilka,
które powodują, że muszę z pokorą odpowiedzieć: „Nie wiem, ale się
dowiem”, sięgnąć do literatury i kilka godzin po wykładzie, bogatszy
o nową wiedzę, wysłać odpowiedź do słuchaczy. To jest dla mnie
osobiście wielka wartość tych wykładów.
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PROF. NADZ.
DR HAB. INŻ.
ROBERT WREMBEL
prodziekan Wydziału
Informatyki Politechniki
Poznańskiej
Od 2010 roku Roche Polska (poznański
oddział Globalnego Centrum Rozwiązań IT) współpracuje z Wydziałem
Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Współpraca zaowocowała w 2015 roku pierwszym
pilotażowym projektem badawczym z zakresu analizy
danych sekwencyjnych, realizowanym głównie przez pracowników Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wyniki projektu okazały się obiecujące dla Roche.
Podejmowanie z roku na rok nowych wspólnych inicjatyw przez Roche i Wydział Informatyki pokazuje,
że ta współpraca jest wartościowa dla obu stron. Projekt testowania oprogramowania przynosi Wydziałowi
dochód, a współpraca w zakresie dydaktyki umożliwia
rozwiązywanie przez studentów realnych problemów
biznesowych i technologicznych oraz zapoznawanie się
z technologiami wykorzystywanymi w praktyce
w dużych firmach. Realizacja projektu badawczego
daje możliwość pracownikom naukowym Wydziału
zweryfikowania rozwiązań naukowych w zastosowaniach praktycznych.
Jako prodziekan Wydziału Informatyki, mam nadzieję
na kontynuowanie dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć w kolejnych latach. Szczególnie zależy mi na
realizacji kolejnych projektów badawczo-rozwojowych.

Wsparcie dla instytucji sztuki i kultury
Od swojego powstania w 1896 roku Grupa Roche aktywnie wspiera
ważne projekty w dziedzinie kultury i sztuki. Przedstawiamy
najważniejsze działania realizowane na tym polu w Roche Polska
w 2015 roku.
Wsparcie dla Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce
Inicjatywa utworzenia Muzeum
Historii Żydów Polskich narodziła
się w Stowarzyszeniu Żydowski
Instytut Historyczny i stopniowo zyskała uznanie zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Dzięki wsparciu indywidualnych oraz instytucjonalnych darczyńców z całego świata w 2005 roku powołano do życia
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Muzeum POLIN jest punktem odniesienia dla wszystkich zainteresowanych dziedzictwem Żydów polskich oraz znakiem dokonującego się
przełomu we wzajemnych stosunkach Polaków i Żydów. Jednym z zadań muzeum jest wspieranie inicjatyw lokalnych i ogólnokrajowych,
podejmowanych w demokratycznej Polsce, aby na nowo przemyśleć
doświadczenie współżycia różnych społeczności. Muzeum POLIN jest
jednak nade wszystko miejscem spotkań ludzi, którzy pragną lepiej
poznać przeszłość i współczesność, chcą zmierzyć się ze stereotypami
i ograniczyć zjawiska zagrażające współczesnemu światu, takie jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. W tym sensie jest to miejsce
dla wszystkich, promieniujące ideami otwartości, tolerancji i prawdy
(na podstawie www.polin.pl).
Nasza firma była jednym ze sponsorów Festiwalu Made in POLIN/Podróż Przemian, który odbył się w październiku 2015 roku w Warszawie
z okazji pierwszych urodzin wystawy stałej Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN. Wypełniły go premiery artystycznych projektów stworzonych przez cenionych twórców różnych dziedzin kultury i sztuki.
(Więcej informacji na ten temat na stronie www.polin.pl)
„Zawód: lekarz” – wspieramy produkcję etiud filmowych
młodych artystów
W 2015 roku wsparliśmy artystyczny projekt „Zawód: lekarz”, którego
głównym celem jest przedstawienie sylwetek mistrzów polskiej medycyny. W ramach projektu realizowane są wywiady, sesje zdjęciowe

oraz filmy ukazujące wybitnych polskich lekarzy, ich pasje, motywacje
i wartości, którymi kierują się w życiu nie tylko zawodowym. Tym,
co szczególnie nas ujęło w tej inicjatywie, jest to, że jej autorami są
młodzi ludzie, którzy w poszukiwaniu autorytetów postanowili przedstawić historie lekarzy nie tylko w kontekście osiągnięć klinicznych
i naukowych, lecz także ich pozamedycznych hobby i zainteresowań.
Poprzez wsparcie projektu „Zawód: lekarz” chcemy przypomnieć,
jak istotną misję pełnią polscy lekarze w społeczeństwie. Umacniając
autorytet medyków wśród ludzi niezwiązanych bezpośrednio z medycyną, inicjatywa „Zawód: lekarz” buduje zaufanie do działań lekarzy na rzecz dobra pacjentów, a w efekcie wpływa na wizerunek całego
środowiska lekarskiego. Wszelkie materiały, które powstaną w ramach
projektu, będą prezentowane na dedykowanej stronie internetowej,
a kampania promocyjna w sieciach społecznościowych stworzy okazję
do dyskusji na temat innowacyjności, stanu i przyszłości polskiej
medycyny.
Wsparcie publikacji książki
Adriany Szklarz pt. „Historia
prawdziwa – kobieta z męskim
sercem”
Nasza firma w minionym roku
wsparła finansowo wydanie niezwykłej publikacji – historii napisanej przez Adrianę Szklarz, która jako
młoda kobieta pokonała ciężką chorobę dzięki transplantacji serca i działa
na rzecz upowszechnienia idei dawstwa narządów w naszym kraju.
„Ta opowieść to niepowtarzalny
zapis przeżyć – dokument o ratowaniu życia, zdrowia i nadziei dla potrzebujących bliźnich” – pisze we
wstępie prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, były minister zdrowia,
transplantolog, kardiochirurg.
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Rozdział 9.

Środowisko
naturalne jest
dla nas ważne
– jak o nie dbamy
W Roche zrównoważony rozwój
środowiska naturalnego oznacza ochronę
przyszłości poprzez dokonywanie dzisiaj
właściwych wyborów w środowisku,
w którym zasoby wody coraz bardziej
się zmniejszają, zasoby naturalne są
ograniczone, a bioróżnorodność zanika.
Bezpieczeństwo, zdrowie i ochrona
środowiska to integralna i istotna
część naszych działań.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dbamy o bezpieczeństwo naszych
pracowników i odpowiednią
ergonomię stanowisk pracy w biurach.

Polityka „zielonego biura”
Troszczymy się o środowisko
poprzez ekologiczne rozwiązania
w budynkach Roche, w samochodach,
którymi jeździmy, i poprzez
codzienne zachowania.
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Grupa Roche: Polityka zarządzania
środowiskiem i zasobami
Chronimy przyszłość poprzez dokonywanie właściwych wyborów dzisiaj
w środowisku, w którym zasoby wody coraz bardziej się zmniejszają a
bioróżnorodność zanika.

Dla Roche racjonalne zużywanie zasobów to ważna kwestia. W ramach naszego zobowiązania do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów staramy się zwiększać efektywność środowiskową poprzez ograniczenie zużycia energii i wody,
zwiększenie udziału energii odnawialnej i mądrego wykorzystania zasobów. Czujemy się także zobowiązani do odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów jako metody ograniczania ilości odpadów. W działania te angażujemy również naszych dostawców i innych partnerów.
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Roche Polska: W trosce o bezpieczeństwo,
zdrowie i życie pracowników
Wszystkie budynki Roche wyposażone są w najnowocześniejsze systemy
przeciwpożarowe, ponadto szkolimy naszych pracowników w zakresie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ochrona przeciwpożarowa
Przykładamy najwyższą wagę do właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego naszych budynków – są one wyposażone są w najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Wszystkie instalacje są okresowo
testowane i sprawdzane, zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi wewnętrznymi. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury i przeprowadzamy regularne ćwiczenia praktyczne organizacji i warunków
ewakuacji z budynków. Dodatkowo w 2015 roku przeprowadziliśmy
szkolenia z gaszenia otwartego ognia przy użyciu gaśnic w budynkach
Roche w Warszawie i Poznaniu.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nie tylko szkolimy naszych pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz także troszczymy się o odpowiednią ergonomię stanowisk pracy w naszych biurach. Zapewniamy naszym pracownikom
materiały edukacyjne poświęcone ergonomii miejsca pracy w biurze
i w samochodzie.

Wypadki
przy pracy

Liczba pracowników
biorących udział
w szkoleniach BHP

Liczba pracowników
biorących udział w szkoleniach z zakresu ergonomii
środowiska pracy

Rok 2014

Rok 2015

2

1

302

235

70
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Roche Polska: Kontynuacja polityki
„zielonego biura”
W 2015 roku kontynuowaliśmy zainicjowaną w 2014 roku politykę
„zielonego biura”. Zgodnie z nią każdy z nas troszczy się o środowisko
naturalne zarówno poprzez rozwiązania zastosowane w budynkach,
w których pracujemy, w samochodach, którymi jeździmy, jak i przez
codzienne zachowania.
W ramach powyższego podejścia stosujemy rozwiązania mające na celu
zmniejszenie zużycia energii, dlatego m.in.:

kupowana przez nas energia elektryczna w około 50% pochodzi
z tzw. odnawialnych źródeł energii;

w najczęściej używanych pomieszczeniach w zajmowanych przez nas
biurach korzystamy z oświetlenia typu LED;

dbamy o ustawienia klimatyzatorów zgodnie ze Standardami
Wydajności Energetycznej Roche – przypominają o tym naklejki
na każdym klimatyzatorze;

Całkowite zużycie
energii

Zmiana całkowitego
zużycia energii
(rok do roku)

Całkowita emisja CO2
(dwutlenku węgla)
do atmosfery

Zmiana emisji CO2
(dwutlenku węgla)
do atmosfery
(rok do roku)
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zwracamy uwagę na to, by wszystkie sprzęty i urządzenia
wyposażenia biurowego, w tym sprzęt AGD i komputerowy,
miały najwyższą klasę wydajności energetycznej;

we wszystkich używanych w Roche Polska komputerach mamy
fabrycznie ustawione parametry zmniejszania poboru energii;

od 2014 roku rezygnujemy z zakupu komputerów stacjonarnych
na korzyść laptopów, które są bardziej energooszczędne.

Rok 2014

Rok 2015

42 713 GJ

33 176 GJ

Rok 2013 nie był objęty procesem
raportowania społecznego

CO2
CO2

–22,3%

3497 ton

2864 tony

Rok 2013 nie był objęty procesem
raportowania społecznego

–18,1%
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Zachęcamy do dojazdów do pracy rowerem
lub komunikacją miejską
Planując lokalizację naszych biur w Warszawie i w Poznaniu, zwracaliśmy uwagę na to, aby znajdowały się w pobliżu stacji metra, przystanków autobusowych i tramwajowych. Pracownikom dojeżdżającym
do warszawskiej siedziby metrem zapewniamy specjalny bus jeżdżący

na trasie stacja metra–biuro w godzinach porannych i popołudniowych, jego rozkład jest dopasowany do czasu pracy w Roche Polska.
Na rowerzystów czekają prysznice, szatnie i specjalne zabezpieczone
stojaki. Z roku na rok widzimy, że coraz więcej z nas decyduje się na
dojazd do pracy na tzw. dwóch kółkach. Dojazdy do pracy na rowerze
aktywnie promuje także klub rowerowy Roche Live Well.
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Roche Polska i Świadomi EkoKierowcy
Staramy się, aby licząca ponad 220 samochodów flota służbowa naszej
firmy była nie tylko bezpieczna, lecz także przyjazna środowisku. Kupowane przez nas samochody mają wiele nowoczesnych rozwiązań, które
obniżają zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla (BlueMotion).
W 2015 roku dużo uwagi poświęciliśmy pracownikom, którzy na co
dzień aktywnie korzystają z samochodów służbowych. W ramach
wewnętrznej akcji Świadomy EkoKierowca zachęcaliśmy ponad
200 kierowców do tego, aby podczas podróży samochodem czy to
służbowym, czy prywatnym zawsze pamiętali o zasadach bezpiecznej,
ekonomicznej i przyjaznej dla środowiska jazdy.

Szkolenia teoretyczne dla kierowców
z zakresu bezpiecznej jazdy – liczba uczestników

Rok 2014

215
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Rok 2015

230

Społeczne zaangażowanie Roche Polska – Raport 2015

Ciśnienie w oponach, przewożenie roweru,
lepsza widoczność na drodze
Tuż przed wakacjami w 2015 roku zrealizowaliśmy serię mailingów
zawierających praktyczne informacje dotyczące podstaw bezpiecznej i ekonomicznej jazdy w długich trasach. Poruszaliśmy
tematykę znaczenia kontroli prawidłowego ciśnienia w oponach
samochodowych czy kwestie związane z transportem rowerów.
Ponadto przygotowaliśmy listę najważniejszych elementów, które
trzeba koniecznie sprawdzić przed każdą podróżą. Sporo uwagi
poświęciliśmy także zasadom bezpiecznej jazdy nocą. Pokazaliśmy,
jak kierowca i pieszy mogą zminimalizować ryzyko nieszczęśliwego
zdarzenia. Dodatkowo, mając na uwadze komfort podróży naszych
pracowników, przypomnieliśmy, jak prawidłowo zadbać o odpowiednią i zdrową dla organizmu pozycję za kierownicą. Wszelkie
informacje i podpowiedzi zawarliśmy w ulotce „Ergonomika pojazdu
– praktyczne wskazówki”.

Jak zachować się w sytuacji kryzysowej na drodze
Mając świadomość, że nie wszystko można przewidzieć, w ramach
akcji Świadomy EkoKierowca staraliśmy się przygotować naszych pracowników na sytuacje kryzysowe, które mogą przytrafić się każdemu
kierowcy. Przypomnieliśmy, czym jest tzw. łańcuch przeżycia, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Doposażyliśmy nasze samochody
w zestawy rurek ustno-gardłowych i maseczki do sztucznego oddychania. Wszyscy użytkownicy samochodów służbowych otrzymali taki
zestaw w praktycznym futerale, w którym mieści się także konieczna
w każdym samochodzie apteczka. Naszej akcji towarzyszyło szkolenie
teoretyczne dla kierowców z zakresu bezpiecznej jazdy.

Rok 2014

Oszczędna gospodarka wodna
W 2015 roku kontynuowaliśmy w naszych biurach zrównoważoną
gospodarkę wodną, m.in. poprzez:

monitoring i kontrolę liczników;

stałą analizę poziomu zużycia wody;

niezwłoczne eliminowanie usterek i przecieków;

kontynuację wdrożonych wcześniej rozwiązań takich jak: perlatory
w kranach i dystrybutory wody pitnej, podłączone bezpośrednio
do miejskiego ujęcia.
Dokładnie analizujemy wskaźniki zużycia wody za 2015 rok, które
okazały się wyższe niż te z roku 2014 (m.in. z powodu zwiększenia
naszych powierzchni biurowych) i szukamy dalszych oszczędności.

4015
m
3

Rok 2015

5942
4015
m
3

Wskaźnik całkowitego
zużycia wody

-48,9
Zmiana zużycia wody
(rok do roku)

%

+37
%
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Segregacja i recycling odpadów
w biurach Roche Polska

Rok 2014

Rok 2015

629 kg

657 kg

Zużyte elektrośmieci

397 kg

614 kg

Zużyte tonery

W 2015 roku:

prowadziliśmy segregację śmieci w naszych biurach

zgodnie z przepisami prawa oraz działaniami zarządcy
naszych budynków;

utylizowaliśmy tonery do drukarek i urządzenia nienadające
się do użytku;

umieściliśmy w biurach pojemniki na zużyte baterie.

136

ECOmpetition
W 2015 roku pierwszy raz wzięliśmy udział w ECOmpetition, konkursie
organizowanym w Grupie Roche wśród pracowników w ramach naszej
polityki SHE (Safety, Security, Health and Environmental). Przedmiotem konkursu są innowacyjne, ekologiczne rozwiązania, których celem
jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko,
np. obniżenie zużycia energii lub wody, efektywne wykorzystanie surowców, redukcja emisji zanieczyszczeń do wody, gleby i powietrza,
zmniejszenie ilości odpadów itp. Zwycięskie propozycje zostają wcielone w życie.
Pomysły naszych pracowników w ramach ECOmpetition’16 zbieraliśmy
do końca października 2015 roku, rozstrzygnięcie konkursu przewidziane
jest w połowie 2016 roku. Zgłoszenie nowego rozwiązania musiało zawierać opis spodziewanych korzyści, jego ekoefektywność (np. zmniejszenie
zużycia energii i/lub surowców, mniejsza ilość ścieków lub emisji atmosferycznych, mniej odpadów), a także szacunkowy koszt wdrożenia. Konkurs
w Roche Polska cieszył się dużym zainteresowaniem, a wśród nadesłanych
pomysłów przeważały rozwiązania dotyczące oszczędzania wody pitnej.
Nagrodą w konkursie ECOmpetition jest wyjazd na weekend do Szwajcarii, na który zwycięzcy mogą zaprosić osobę towarzyszącą.

FollowMe Printing – ekologiczny i intuicyjny system
zarządzania drukiem w Roche Polska
W lipcu 2015 roku wdrożyliśmy w biurach w Warszawie i Poznaniu system tzw. wydruku podążającego pod nazwą FollowMe Printing. System
daje możliwość odebrania drukowanych dokumentów na dowolnej drukarce w biurze w dogodnym dla nas czasie bez obawy, że poufne dokumenty zostaną przypadkowo zabrane przez inne osoby z biura. Dzieje się
tak za sprawą bezpiecznego wydruku, czyli konieczności zalogowania się
do drukarki, zanim nasze dokumenty zostaną wydrukowane. Takie rozwiązanie ma ogromne znaczenie z punktu widzenia ekologii: przypadkowe kliknięcie na komputerze opcji „Drukuj” nie powoduje natychmiastowego, niepotrzebnego wydrukowania stron – a dopiero po zalogowaniu
do drukarki, kiedy możemy jeszcze zdecydować, czy dany dokument ma
zostać wydrukowany, czy nie. Oszczędza to zarówno ilość zużywanego papieru, jak i materiały eksploatacyjne. Dodając do tego automatyczne włączanie się i wyłączanie urządzeń w godzinach roboczych, otrzymujemy
kompletne ekologiczne rozwiązanie. Szacujemy, że w skali roku wszelkie
koszty związane z drukowaniem zostaną obniżone trzykrotnie.
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Audyt bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony środowiska w Roche Polska
W lipcu 2015 roku w naszych biurach w Warszawie i w Poznaniu odbył
się audyt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
prowadzony przez audytorów i inspektorów Grupy Roche.
Podczas audytu szczegółowo weryfikowano następujące
zagadnienia:
 zarządzanie polityką ochrony środowiska w Roche w Polsce;
 bezpieczeństwo powierzchni biurowych i magazynowych;
 bezpieczeństwo systemów IT i ochrona danych;
 polityka współpracy z dostawcami Roche Polska.

Po wnikliwej kontroli nasza firma została bardzo wysoko oceniona w weryfikowanych obszarach. Ze względu na wyśrubowane wymogi bezpieczeństwa dotyczące magazynowania i przechowywania leków Roche audytorzy
zarekomendowali zastosowanie jeszcze wyższego poziomu ochrony mienia
i ochrony przeciwpożarowej w hurtowni i magazynie importera Roche Polska. Tym zagadnieniom poświęcimy wiele uwagi w 2016 roku.
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Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tworzeniu tej publikacji, zbieraniu
i weryfikacji przedstawionych w niej danych.
Zespół redakcyjny:
Barbara Wyszyńska
Agnieszka Skiepko

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym raportem. Będziemy
wdzięczni za wszelkie uwagi, opinie i sugestie dotyczące publikacji.
Agnieszka Brzezińska
dyrektor ds. komunikacji Roche Polska
agnieszka.brzezinska@roche.com
lub: pl.kontakt@roche.com
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