
Raport CSR 2019

Tworzymy
medycynę  

przyszłości w Polsce



3

„Rzetelnie wywiązujemy 
się z deklaracji, bo jesteśmy i dalej 
chcemy być wiarygodnym partnerem 
polskiej gospodarki”.

Raport opisuje działalność naszych trzech 
spółek, działających w ramach  
Grupy Roche - Roche Polska, Roche 
Diagnostics Polska, a także Roche 
Diabetes Care Polska.  W raporcie 
kompleksowo podsumowujemy działalność 
i jej wpływ na kwestie społeczne, gospodarcze 
i środowiskowe.
W 2019 roku skoncentrowaliśmy nasze 
aktywności na umocnieniu pozycji spółki 
w Polsce. Podpisaliśmy list intencyjny 
z Ministerstwem Przedsiębiorczości 
i Technologii, w którym zadeklarowaliśmy 
dalszy wzrost inwestycji  w Polsce oraz 
uruchomienie Procurement HUB-u. 

Rzetelnie wywiązujemy się z deklaracji, bo 
jesteśmy i dalej chcemy być wiarygodnym 
partnerem polskiej gospodarki. Rok 2019 był 
także pierwszym, w którym kwota inwestycji 
w Polsce przewyższa o 60 mln zł poziom 
naszych dochodów z tytułu sprzedaży 
leków dla polskich pacjentów. Wierzymy, 
że w kolejnych latach inwestycje będą rosły 
równie szybko, jak liczba pacjentów leczonych 
naszymi lekami. W każdym obszarze naszej 
działalności przykładamy szczególną wagę 
do przestrzegania najwyższych standardów 
i etyki. Również nasz raport został 
przygotowany zgodnie z uznanymi wytycznymi 
międzynarodowego standardu raportowania – 
Global Reporting Initiative.

Raport CSR za 2019 rok jest piątym raportem 
przygotowanym przez Roche Polska i jednocześnie 
pierwszym przedstawiającym wyniki wszystkich 
spółek funkcjonujących w Polsce w Grupie Roche.

Wszystkie raporty CSR Roche Polska 
znajdują  się na stronie internetowej 
www.roche.pl.
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Spis treści

„Tworzymy medycynę przyszłości w Polsce”  
to raport, który po raz pierwszy opisuje działalność 
trzech spółek Grupy Roche funkcjonujących 
w Polsce: Roche Polska wraz z Globalnym 
Centrum Rozwiązań IT, Roche Diagnostics Polska 
oraz Roche Diabetes Care. Wspólnie raportujemy 
nasze działania, by kompleksowo pokazać nasze 
zaangażowanie w Polsce, szerokie wsparcie 
i współpracę z interesariuszami systemu ochrony 
zdrowia.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do powstania raportu, który obrazuje, jak 
wyjątkowe były dla nas ostatnie dwa lata pod 
względem skali naszego zaangażowania w kwestie 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe w Polsce.
 

Zespół Roche
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List Dyrektora Generalnego  Roche Polska
[GRI 102-14]

Szanowni Państwo,

mam przyjemność przedstawić Państwu Raport CSR dla trzech spółek grupy Roche 
funkcjonujących w Polsce. Pierwszy raz staramy się całościowo pokazać nasze aktywności 
w Polsce, podejmowane inicjatywy, współpracę z różnymi grupami interesariuszy - lekarzami, 
naukowcami, organizacjami pacjentów, jak i samymi pacjentami.

Rok 2019 był niezwykle intensywny dla Roche Polska. To okres, w którym udostępniliśmy 
pacjentom przełomowe terapie w stwardnieniu rozsianym, w raku płuca czy w przedoperacyjnym 
leczeniu raka piersi. Dzięki naszym lekom niemal 61 tys. chorych otrzymało szansę na dłuższe, 
bardziej komfortowe życie lub wróciło do pełni zdrowia.

W 2019 roku intensywnie rozwijaliśmy się w Polsce, inwestowaliśmy w polską gospodarkę 
i w kapitał ludzki. Dzięki temu pierwszy raz w ponad dwudziestoletnim okresie funkcjonowania 
Roche w Polsce po przemianach gospodarczych, zainwestowaliśmy w Polsce o 60 milionów 
więcej niż wynosi wartość leków dostarczona przez nas polskim pacjentom. Mamy nadzieję, 
że w kolejnych latach nasza kontrybucja do polskiej gospodarki będzie nadal rosnąć, 
a równocześnie coraz więcej pacjentów będzie mogło korzystać z naszych innowacyjnych leków.

Polska jest dla Roche strategicznym partnerem. To u nas funkcjonuje zaplecze informatyczne 
dla grupy Roche na świecie. Zatrudniamy ponad 500 informatyków i ponad 250 osób 
wspierających efektywne dostarczanie leków pacjentom, w dziale badań klinicznych czy nowo 
tworzonym globalnym dziale zakupów. Dzięki temu w ubiegłym roku przeprowadziliśmy w Polsce 
152 badania kliniczne w 632 placówkach medycznych, w których udział wzięło 1 073 pacjentów. 
Inwestycje Roche Polska w R&D w obszarze badań klinicznych wyniosły ponad 108 mln zł, 
a 97% naszych dostawców pochodzi z Polski.

Serdecznie zapraszam do lektury!

Wiktor Janicki
Dyrektor Generalny Roche Polska
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List Dyrektora Globalnego Centrum  
Rozwiązań IT Roche

[GRI 102-14]

Szanowni Państwo,

Mijający rok jest dla nas, Globalnego Centrum Rozwiązań IT, rokiem wyjątkowym, który utwierdził 
nas w przekonaniu o słuszności kierunku, w jakim podążamy – maksymalnego wykorzystania 
innowacji w ponoszeniu jakość życia pacjentów. Miejsce, w którym dziś jesteśmy, sytuacja 
wywołana pandemią SARS-CoV-2, jasno pokazują, że nie możemy zwalniać tempa. Wyzwania, 
z którymi obecnie się mierzymy, wzmacniają w nas poczucie, że rozwiązania powstające na styku 
biotechnologii, farmacji, medycyny oraz informatyki są przyszłością.
 
To, co dziś wpływa na transformację branży farmaceutycznej, to zaawansowane rozwiązania 
informatyczne. To ogromne wyzwanie dla informatyków, którzy dzięki algorytmom analitycznym 
i nowoczesnym narzędziom, takim jak m.in. big data czy machine learning, wspierają naukowców 
i lekarzy w poszukiwaniu najbardziej efektywnych rozwiązań lekowych, sprawiając, że stają się 
one dostępne dla pacjentów na całym świecie.
 
Nasz wkład w społeczną odpowiedzialność biznesu wynika przede wszystkim z odpowiadania 
na bieżące potrzeby społeczne jakie dostrzegamy w obszarze, w którym się specjalizujemy. 
Jednym z naszych priorytetów jest na przykład inspirowanie kobiet do rozwijania skrzydeł 
w obszarze IT. Opracowaliśmy program IT for SHE przeznaczony dla studentek, które dzięki 
niemu rozwijają swoje kompetencje w obszarze programowania. Wspólnie z Fundacją Mamo 
Pracuj prowadziliśmy działania w ramach projektu #MamoPracujwIT, udowadniając, że 
branża informatyczna daje ogromne możliwości rozwoju, będąc zarazem obszarem niezwykle 
elastycznym, w którym doskonale odnajdują się kobiety, w tym szczególnie młode mamy. 
Tworzymy przyjazne miejsce pracy dla kobiet, które obecnie stanowią ponad 30% naszych 
pracowników. Wierzę, że ich liczba będzie stale rosła.
 
Stworzyliśmy też narzędzia ułatwiające start kariery absolwentom, ale również zmianę ścieżki 
zawodowej na IT, rozwijając formułę naszego programu stażowego „Graduate”. W ten sposób 
powstało Code4Life Academy – program wspierający pierwsze kroki w IT. Wszyscy zgadzamy 
się co do tego, że nowoczesne technologie mają coraz większą wartość, dlatego staramy się 
zwiększać umiejętności cyfrowe naszego społeczeństwa już u dzieci, m.in. poprzez naukę 
kodowania.
 
Nie wystarczy być liderem technologii, ponieważ dzisiejsze pojęcie rozwoju jest 
interdyscyplinarne, to połączenie różnych stron i kompetencji. Dlatego też nie sposób w tym 
miejscu nie wspomnieć o roli partnerstwa, które jest dla nas kluczowe. Dzięki niemu poprzez 
wymianę kompetencji i doświadczeń, możliwe jest tworzenie prawdziwie przełomowych 
rozwiązań, które pozwalają istotnie poprawić jakość opieki i leczenia pacjentów. Współpracujemy 
zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, z innowacyjnymi, dynamicznie rozwijającymi 
się startupami. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą, wspierając rozwój podmiotów, które patrzą 
w tym samym kierunku, dostrzegając ogromny potencjał rozwoju technologii w ochronie zdrowia.
 
Wszystkie te działania podejmujemy wierząc, że wspólnymi siłami kształtujemy przyszłość opartą 
na innowacji.

Paweł Pyszlak
Dyrektor Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche



List Dyrektora Generalnego  Roche Diagnostics
[GRI 102-14]

Wspólnie z Roche Polska mamy szansę przedstawić Państwu podsumowanie naszych działań 
i ich wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy Polski w roku 2019.

Ostatnie, bardzo trudne miesiące pandemii koronawirusa uwidoczniły, jak ważne są dobrze 
funkcjonujące możliwości diagnostyczne. Od początku swojej obecności w Polsce Roche 
Diagnostics bardzo ściśle współpracuje z przedstawicielami ochrony zdrowia na rzecz 
pacjentów. Oferujemy najbardziej innowacyjne, szybkie, a zarazem niezawodne rozwiązania 
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, molekularnej, histopatologii oraz sekwencjonowania 
nowej generacji, a także rozwiązań Point of Care. Zapewniamy laboratoriom w Polsce najnowsze 
i najskuteczniejsze testy diagnostyczne, które pomagają lekarzom w podejmowaniu właściwych 
decyzji terapeutycznych.

Jesteśmy dumni, że 280 osób zatrudnionych przez Roche Diagnostics pracuje na co dzień  
z pasją  i zaangażowaniem, aby zapewnić polskim pacjentom dostęp do najlepszych rozwiązań 
diagnostycznych.

System ochrony zdrowia w Polsce umożliwia efektywną i harmonijną współpracę diagnostów 
i lekarzy, wspierając tym samym wdrażanie medycyny personalizowanej, dostosowując potrzeby 
terapeutyczne  do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Współpracując ze wszystkimi zaangażowanymi na rzecz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce, 
Roche Diagnostics zobowiązuje się do dalszego dostarczania innowacji, z której będą mogli 
korzystać wszyscy polscy pacjenci.

Ralf Halbach
General Manager Roche Diagnostics

10



ROZDZIAŁ 1

Roche – 
tworzymy go
wspólnie
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7]
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124
lata

100
krajów

97 000
pracowników

61 466 mln
franków szwajcarskich 

przychodów w 2019 roku

Firma Roche rozpoczęła swoją działalność 
w 1896 roku. Obecnie, po 124 latach, 
jesteśmy jedną  z największych na świecie firm 
biotechnologicznych, która koncentruje się 
na rozwoju innowacyjnych leków. Pionierska, 
ścisła współpraca w dziedzinach farmaceutyki, 
diagnostyki i informatyki uczyniła nas liderem 
medycyny personalizowanej, umożliwiającej 
precyzyjne dobranie terapii do indywidualnych 
potrzeb konkretnego pacjenta. Obecnie 
63 mln pacjentów na całym świecie 
korzysta z naszych leków, a na liście leków 
podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia 
WHO (ang. WHO Model List of Essential 
Medicines) jest ich 32. 

Jesteśmy liderem w dziedzinie 
diagnostyki medycznej, dostarczając 
innowacyjne narzędzia w zakresie 
badań biomedycznych, diagnostyki 
laboratoryjnej  oraz monitorowania 
stanu pacjenta. Od 35 lat wiedziemy prym 
w kompleksowej opiece diabetologicznej, 
zapewniając najwyższej jakości produkty do 
monitorowania poziomu glukozy oraz pompy 
insulinowe.

Grupa Roche z siedzibą główną w szwajcarskiej 
Bazylei w 2019 roku zatrudniała ponad 97 tys. 
pracowników w ponad 100 krajach świata.  
Przychody Roche w 2019 roku wyniosły  
61 466 milionów franków szwajcarskich.



Informacje o spółkach
Roche w Polsce
[GRI 102-18]



19

Globalne Centrum 
Rozwiązań IT 

Roche (RGITSC)

Global 
Procurement

Dział Badań 
Klinicznych

Spółki Roche w Polsce

Roche Diagnostics 
Polska

Roche Polska

Roche Diabetes 
Care Polska

Roche Polska  dostarcza pacjentom 
wyłącznie innowacyjne terapie lekowe 
w takich w obszarach terapeutycznych, 
jak: onkologia, neurologia, immunologia, 
transplantologia, reumatologia, choroby 
zakaźne i inne. W ramach Roche Polska 
funkcjonuje ośrodek badań klinicznych, który 
realizuje badania kliniczne wszystkich faz. 
Prowadzimy zainicjowany przez nas program 
„Nauka Ratuje Życie”, mający na celu 
wspieranie pacjentów  w ich procesie leczenia. 
Współpracujemy z otoczeniem: klinicystami, 
organizacjami reprezentującymi pacjentów, by 
zapewniać leczenie zgodne z aktualną wiedzą 
medyczną.

W ramach Roche Polska funkcjonują:
Global Procurement,
zlokalizowany w Warszawie, to jedno 
z pięciu miejsc na świecie, w których 
wysoko wykwalifikowani specjaliści 
z dziedziny zakupów prowadzą projekty 
dla różnych oddziałów Roche.  W ramach 
swoich specjalizacji – takich jak np. 
marketing, administracja, HR, IT – 
zajmują się zarówno opracowywaniem 
globalnych długoterminowych strategii, jak 
i wyborem dostawców oraz przetargami 
w skali europejskiej.  W ramach zespołu 
funkcjonuje też grupa, skupiająca się na 
narzędziach i procesach oraz doskonaleniu 
umiejętności pracowników w strukturach 
Global Procurementu. Obecność zespołu 
w polskim oddziale Roche Pharma pozwala 
na szybki dostęp  do wartościowych 
informacji z innych regionów oraz możliwość 
dzielenia się doświadczeniami na arenie 
międzynarodowej. W ramach Global 
Procurement  w warszawskim biurze w roku 
2019 zatrudniono  16 nowych pracowników.

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche 
(RGITSC)
W ramach spółki Roche Polska działa 
Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche 
z siedzibą w Warszawie i Poznaniu. 
Sednem jego działania jest dostarczanie 
innowacyjnych rozwiązań i usług IT na rzecz 
oddziałów Roche w ponad 100 krajach 
na całym świecie. Pracujemy w oparciu 
o pionierskie rozwiązania informatyczne, 
doskonale zdając sobie sprawę z tego, że 
badania nowych leków  i ich rozwój nie byłyby 
możliwe bez wykorzystania najnowszych 
osiągnięć w dziedzinie informatyki.

 Roche Diabetes Care Polska
jest liderem w indywidualnych systemach 
do pomiaru glikemii marki Accu–Chek 
zarówno na świecie, jak i w Polsce. Wszystkie 
nasze testy paskowe do glukometrów są 
refundowane: Accu–Chek Instant,  
Accu–Chek Performa i Accu–Chek Active. 
Dodatkowo udostępniamy pacjentom 
 z cukrzycą jedną z najpopularniejszych na 
świecie pomp insulinowych z zestawem –  
Accu–Chek Combo. Wprowadzamy na 
polski rynek nowoczesną pompę insulinową 
bez drenu Accu–Chek Solo. Jesteśmy 
dystrybutorem jedynego na świecie 
wszczepianego pod skórę ciągłego systemu 
do monitorowania glikemii marki Eversense. 
Roche Diabetes Care Polska zajmuje pozycję 
lidera w obszarze opieki diabetologicznej, 
sprzedając i dystrybuując wyroby medyczne 
marki Accu–Chek: glukometry, testy paskowe 
do pomiaru glukozy we krwi, pompy 
insulinowe. Działalności firmy przyświeca 
chęć poprawy jakości życia osób z cukrzycą 
w Polsce, dlatego poza dostarczaniem 
wyrobów medycznych inwestujemy 
w edukację środowiska pacjentów oraz 
lekarzy, by ułatwić diagnozowanie i leczenie 
cukrzycy na każdym jej etapie.
 
Roche Diagnostics Polska 
W ramach swojej działalności Roche 
Diagnostics Polska dostarcza pionierskie 
rozwiązania w obszarze badań 
biomedycznych, diagnostyki laboratoryjnej 
oraz monitoringu stanu pacjenta. Jako 
lider w dziedzinie diagnostyki tworzymy 
nowoczesne narzędzia, umożliwiające 
diagnozowanie chorób uwarunkowanych 
genetycznie, korzystając przy tym 
z osiągnięć biologii molekularnej. Rok 2019 
to rok 50-lecia Chemii Klinicznej w Roche 
Diagnostics, ukoronowany wprowadzeniem 
na rynek nowego zintegrowanego systemu 
biochemiczno-immunochemicznego cobas® 
pro integrated solution. Najnowsza platforma 
to system nowej generacji, z unikalnymi 
rozwiązaniami techniczno-aplikacyjnymi, 
który bardzo szybko znalazł szereg odbiorców 
w segmencie dużych laboratoriów szpitalnych 
oraz komercyjnych.
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Dane finansowe Roche Polska

przychody netto ze sprzedaży 1 765 381 537 zł

887 719 126 zł

828 144 125 zł

łączne inwestycje w B+R

przychody netto ze sprzedaży leków

Roche Diabetes Care Polska

Roche Diagnostics Polska

eksport usług: sprzedaż usług 
informatycznych

przychody netto ze sprzedaży

821 851 561 zł

178 710 000 zł

6 345 828 zł

526 930 000 zł

108 140 617 zł

eksport usług: sprzedaż usług 
Procurement HUB

przychody netto ze sprzedaży

eksport usług: sprzedaż usług badań 
klinicznych

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche

522 500 000 zł
wartość kontraktów ze współpracy
Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche 
w Polsce

Inwestujemy o 60 mln zł  
więcej niż otrzymujemy z refundacji 
(stosunek inwestycji do sprzedaży)

107%



Informacje
o biurach na terenie
kraju

Roche Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa 

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. 
Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche (RGITSC) 
ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa 

Oddział w Poznaniu Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche 
ul. Abp. Baraniaka 88D, 61-131 Poznań

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

Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowej 
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
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Kadra
Zarządzająca

Roche Polska:
• Wiktor Janicki, dyrektor generalny
• Krzysztof Adamcewicz, dyrektor Działu Market Access
• Agnieszka Brzezińska, dyrektor ds. medycznych
• Ewa Grenda, dyrektor ds. sprzedaży
• Krzysztof Kaczyński, dyrektor ds. handlowych i dystrybucji
• Anna Karska-Szymańska, dyrektor ds. strategii
• Maciej Maks Latos, dyrektor ds. finansowych
• Marcin Słysz, dyrektor ds. strategii leków onkologicznych i immunologicznych
• Aleksander Sowa, dyrektor ds. rozwoju strategicznego portfolio
• Katarzyna Tomczak, dyrektor ds. personalnych

Roche Diagnostics Polska:
• Ralf Halbach, dyrektor generalny
• Katarzyna Anyszkiewicz-Kucharczyk, dyrektor Działu Prawnego, Regulacji i Jakości
• Marta Czerniawska-Lech, dyrektor Działu HR i Komunikacji
• Magdalena Dąbrowiecka, dyrektor ds. finansów, logistyki i administracji przed- i posprzedażnej
• Kristin Dittrich-Kahl, dyrektor Działu Regionalnego Centrum Wsparcia Klienta
• Jacek Jopek, dyrektor serwisu
• Alicja Kosmulska, dyrektor ds. rozwoju biznesu
• Wojciech Lemski, dyrektor Działu Medycznego i Rozwoju
• Krzysztof Politowski, zastępca dyrektora finansowego ds. kontrolingu
• Renata Popielecka, dyrektor Działu Management Center Poland & East Europe
• Rafał Stachurek, dyrektor sprzedaży
• Karen Vroonhof, dyrektor marketingu

Roche Diabetes Care Polska:
• Przemysław Fatek, dyrektor finansowy
• Justyna Mojkowska, dyrektor marketingu
• Monika Załęska, dyrektor ds. compliance, jakości, regulacji oraz bezpieczeństwa produktów
• Leszek Zgraj, dyrektor ds. sprzedaży i dystrybucji

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche:
• Paweł Pyszlak, dyrektor generalny
• Adrian Czabanowski, dyrektor Departamentu Rozwiązań IT dla Rozwoju i Produkcji Leków
• Mariusz Mulas, dyrektor Departamentu Rozwiązań IT dla Badań Naukowych i Diagnostyki
• Izabela Sośnicka-Lipa, dyrektor Departamentu Korporacyjnych Rozwiązań IT
• Łukasz Borycki, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju IT
• Patryk Czuszke, dyrektor ds. operacyjnych
• Daria Zygmunt-Grochal, Business Partner ds. prawnych
• Marta Jagnieża, Global Business Partner ds. personalnych
• Monika Kalinowska, Global Business Partner ds. komunikacji
• Michał Moskwa, Business Partner ds. finansowych
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Pacjenci

W Roche Polska to pacjenci zawsze znajdują 
się w centrum uwagi. To dla nich tworzymy 
i rozwijamy nowoczesne leki oraz rozwiązania 
diagnostyczne. Naszym priorytetem jest 
dostarczanie skutecznych terapii jak 
najszerszej grupie polskich pacjentów.

Innowacje

Oferowane przez nas terapie i rozwiązania 
stanowią przełom w leczeniu wielu chorób, 
zmieniając ich przebieg, poprawiając 
rokowania i wydłużając życie pacjentów. 
Dążymy do zwiększenia innowacyjności 
polskiej gospodarki, wspieramy transfer 
wiedzy pomiędzy personelem medycznym 
i ośrodkami naukowymi, a także gospodarką.

Personel medyczny i szpitale

Odkrywanie, rozwój i dostarczanie innowacji 
nie może się odbyć bez udziału personelu 
medycznego. Długoletnie zaufanie umożliwia 
poprawę rokowań tysiącom pacjentów 
w trakcie ich zmagań z chorobą – naszym 
celem jest, by jak najwięcej chorób zmieniło 
się ze śmiertelnych na przewlekłe i uleczalne.

Partnerstwo

Dzięki ścisłej współpracy oraz wymianie 
wiedzy i doświadczeń z towarzystwami 
naukowymi, ekspertami, organizacjami 
pacjenckimi i instytucjami publicznymi 
wspólnie dostarczamy pacjentom w Polsce 
najskuteczniejsze rozwiązania terapeutyczne. 
Poszerzając naszą wiedzę i doświadczenie, 
wspólnie kreujemy przestrzeń do 
dynamicznego rozwoju innowacyjności 
w medycynie i niesiemy pomoc chorym.

Nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu 
opiera się na czterech głównych filarach:



ROZDZIAŁ 2

Roche –
dla dobra
pacjenta
[GRI 102-15, 102-16, 103-1/2/3]
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Profilaktyka i leczenie chorób to wyzwania 
stojące przed całym sektorem ochrony zdrowia. 
Jako aktywny uczestnik tego rynku i lider branży 
farmaceutycznej poprzez liczne kampanie 
świadomościowe, tworzone we współpracy 
z organizacjami pacjentów, wspieramy edukację 
zdrowotną w obszarze profilaktyki oraz leczenia, 
a także poprawiamy sytuację polskich pacjentów.
Nasza współpraca opiera się na wysokich 
standardach etycznych, regulacjach polskiego 
prawa i Zasadach Dobrej Praktyki Roche we 
Współpracy z Organizacjami Pacjentów. 

Zasady te zobowiązują nas do:
 • uczciwości,
 • zachowania niezależności,
 • szacunku,
 • równości,
 • otwartości,
 • respektowania wzajemnych korzyści.

W 2019 roku przeznaczyliśmy

874 000 zł
na wsparcie organizacji 

pacjenckich 
w ramach programów 

edukacyjnych.

W 2019 roku współpracowaliśmy między innymi z:

• Fundacją PTSR
• Fundacją SMA
• Fundacją OnkoCafe – Razem Lepiej
• Polskimi Amazonkami Ruch Społeczny
• Fundacją SM – walcz o siebie
• Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”
• Fundacją Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
• Stowarzyszeniem Różowy Motyl
• Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię
• Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
• Polskim Towarzystwem Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc IFP
• Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin
• Krajowym Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN
• Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego
• ALIVIA – Fundacją Onkologiczną
• Fundacją NeuroPozytywni
• Fundacją Rak’n’Roll Wygraj Życie
• Fundacją na Rzecz Chorych na Parkinsona
• Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Reumatyków i Sympatyków „ARNIKA”
• Fundacją „Aprobata”
• Krakowskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
• Fundacją Diabeciaki
• Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę



Istotą działalności Roche jest zawsze pacjent 
– jego dobro i bezpieczeństwo stanowią naszą 
nadrzędną wartość.
Celem naszej codziennej pracy jest tworzenie leków, które zmieniają kliniczne rekomendacje 
polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, a następnie zapewnienie wszystkim 
chorym dostępu do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Dlatego opracowujemy 
i wdrażamy zarówno rozwiązania terapeutyczne, jak i systemowe, które poprawiają standardy 
leczenia i funkcjonowania polskiej opieki zdrowotnej. Od 2017 roku realizujemy platformę 
cyklicznych spotkań skierowanych do liderów organizacji pacjentów „Zdrowy Dialog”. 
Jej zadaniem jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą pomiędzy 
organizacjami zrzeszającymi pacjentów i działającymi na ich rzecz oraz przedstawicielami 
poszczególnych pionów Roche Polska. W spotkaniach z cyklu „Zdrowy Dialog” każdorazowo, 
zgodnie z aktualnymi potrzebami liderów organizacji pacjenckich, uczestniczą zaproszeni 
eksperci polskiego systemu ochrony zdrowia, którzy omawiają aktualne wyzwania i dzielą się 
doświadczeniami z uczestnikami spotkań. 

Efekty naszych działań w 2019 roku

60 919
polskich pacjentów skorzystało z leków Roche.

Pacjenci otrzymali dostęp do 4 nowych leków.

Wsparliśmy kampanie edukacyjne realizowane 

przez 26 organizacji kwotą 874 000 zł.

Przeprowadziliśmy w Polsce 152 badania  
 

kliniczne 

w 632 placówkach medycznych,

w których udział wzięło 1073 pacjentów.
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Projekt edukacyjny  
„Wylecz raka piersi HER2+”
Kampania skierowana jest do kobiet, 
u których zdiagnozowano wczesnego HER2 
dodatniego raka piersi. Celem akcji jest 
wsparcie i edukacja pacjentek oraz ich 
bliskich już od momentu wykrycia choroby. 
W ramach kampanii została uruchomiona 
strona internetowa  
www.wyleczrakapiersi.pl dla kobiet z tym 
podtypem nowotworu, na której znajdują się 
informacje dotyczące choroby, diagnostyki 
i możliwości leczenia. Na platformie 
zamieszczono również listę ośrodków 
specjalizujących się w leczeniu raka piersi 
oraz kontakty do organizacji pacjentów, 
wspierających osoby chore. W ramach 
kampanii osoby chore z wczesnym HER2 
dodatnim rakiem piersi mogły także skorzystać 
z cyklu warsztatów psychologicznych, 
prowadzonych w kilku miastach Polski.

ALL.CAN i wsparcie działań PKPO
All.Can to międzynarodowa inicjatywa 
powstała w 2016 roku, której celem 
jest zwrócenie uwagi opinii publicznej 
i decydentów na konieczność stabilności 
opieki onkologicznej oraz poprawy sytuacji 
pacjentów poprzez efektywne wykorzystanie 
dostępnych zasobów finansowych. 
Inicjatywa All.Can w Polsce to wspólny 
wysiłek specjalistów onkologów, ekspertów 
oraz przedstawicieli pacjentów i przemysłu 
farmaceutycznego. Fundacja Polska 
Koalicja Pacjentów Onkologicznych w 2019 
roku kontynuowała działania edukacyjne 
w obszarze raka płuca w ramach kampanii 
„Liczy się czas w raku płuca”, pokazującej 
zmiany zachodzące w sposobie leczenia 
tego nowotworu. Ponadto Roche od wielu 
lat współpracuje z PKPO przy aktywnościach 
na portalu onkologicznym zwrotnikraka.pl, 
organizowaniu Akademii Dobrych Praktyk – 
cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji 
pacjenckich oraz Forum dla Pacjentów 
Onkologicznych, corocznego wydarzenia 
edukacyjnego z udziałem ekspertów 
i pacjentów.

Kampania społeczna „Diagnoza.  
To czas by działać!”
Ósma edycja kampanii „SM – Walcz o siebie” 
odbyła się pod hasłem „Diagnoza. To 
czas by działać!”. Jej głównym celem jest 
zachęcenie pacjentów do aktywnej postawy, 
zwiększania wiedzy na temat choroby oraz 
zarządzania życiem z SM. W ramach dotarcia 
do pacjentów i ich bliskich prowadzono 
działania w mediach społecznościowych, 
zamieszczano edukacyjne treści w prasie, 
radiu, internecie, nośnikach outdoorowych, 
autobusach i kinach oraz emitowano spoty 
w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. 
Ważny element kampanii stanowi projekt 
„Szkoła Motywacji”, którego celem jest pomoc 
w skutecznym zarządzaniu codziennymi 
sprawami – kontaktem z lekarzem czy 
rodziną. Stworzono specjalny program, który 
pokazuje, jak lepiej się komunikować, jak 
wywierać wpływ i samemu bronić się przed 
niesatysfakcjonującymi relacjami.

Światowy Tydzień IPF „Zdrowe Płuca”
Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) jest rzadko 
występującą chorobą, która atakuje miąższ 
płuc – rozwija się w pęcherzykach płucnych, 
powodując ich włóknienie. Bardzo ważne jest 
wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia, 
które może opóźnić postęp choroby i poprawić 
jakość życia pacjenta. Działania realizowane 
w ramach Światowego Tygodnia IPF miały na 
celu podnieść wiedzę na temat tej choroby 
i uwrażliwić osoby, które zauważą u siebie 
niepokojące objawy (takie jak duszność czy 
utrzymujący się kaszel), aby czym prędzej 
zgłosiły się do specjalisty chorób płuc. 
Obchodom towarzyszyły spotkania edukacyjne 
dla pacjentów, aukcja charytatywna oraz 
wydarzenie plenerowe, podczas którego 
można było wykonać bezpłatnie profilaktyczne 
badania spirometryczne oraz skonsultować się 
z lekarzem, rehabilitantem i dietetykiem.

Wybrane inicjatywy zrealizowane we współpracy 
z organizacjami pacjentów
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Prowadzimy badania kliniczne.

Udostępniamy polskim pacjentom najnowocześniejsze 
rozwiązania diagnostyczne oraz innowacyjne terapie lekowe.

Dbamy o bezpieczeństwo terapii farmakologicznych.

Współpracujemy ze środowiskiem medycznym i naukowym 
oraz organizacjami pacjenckimi.

Tworzymy kampanie edukacyjno-zdrowotne.

Wspieramy inicjatywy pacjentów.

Jakie działania podejmujemy w trosce o pacjenta?

Mirosław Zieliński, Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób  
Rzadkich ORPHAN:
„Roche swoimi działaniami udowadnia, że kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta. Mamy 
przyjemność realizować z firmą od 2011 roku projekty o charakterze edukacyjno-społecznym. 
W 2019 roku nasza współpraca opierała się przede wszystkich na działaniach edukacyjnych 
w ramach kampanii „Rzadkie choroby są częste i ważne” i obchodach Światowego Dnia Chorób 
Rzadkich. Roche, wspierając Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN, 
wspiera miliony chorych, którzy z nadzieją czekają na zmiany w kwestii dostępu do leków”.

Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej:
„Jedną z istotnych potrzeb organizacji pacjenckich jest poszerzanie kompetencji ich 
przedstawicieli, zarówno w obszarze jednostek chorobowych, możliwości terapeutycznych, 
jak i umiejętności przywódczych i organizacyjnych, jak również konsolidacja i integracja 
środowiska organizacji pacjentów. Roche od wielu lat udowadnia, że potrafi doskonale spełnić te 
oczekiwania. Firma nieprzerwanie od 2008 roku wspiera coroczne Forum Organizacji Pacjenckich 
– dwudniową konferencję dla liderów organizacji działających dla dobra pacjentów, która jest 
płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach 
ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie 
jakości życia pacjentów”.
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ROZDZIAŁ 3

Badania
i rozwój
[GRI 103-1/2/3]

Korzyści dla polskiego pacjenta

Badania kliniczne umożliwiają tysiącom 
pacjentów dostęp do najnowocześniejszych 
terapii, natomiast lekarzom pozwalają na 
współudział w tworzeniu nowych standardów 
terapeutycznych oraz możliwość otoczenia 
pacjenta opieką medyczną, która wykracza 
poza przyjęty standard postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego.

Rozwój unikalnego know-how

Wiedza pozyskana w trakcie 
przeprowadzonych badań klinicznych stanowi 
ważny wkład w rozwój medycyny. Prowadzone 
badania pozwalają na lepsze rozumienie 
natury i mechanizmów poszczególnych 
schorzeń, co przyczynia się do ich 
skuteczniejszego leczenia.

Budowanie wysoce 
wykwalifikowanego kapitału ludzkiego

Udział w badaniach pozwala lekarzom 
budować ekspertyzę umożliwiającą 
przygotowanie publikacji naukowych 
w renomowanych czasopismach. 
Badania kliniczne ułatwiają transfer 
wiedzy i kształcenie specjalistów, którzy 
z powodzeniem mogą konkurować na rynku 
międzynarodowym.

Korzyści dla budżetu

Niemal jedna trzecia środków finansowych 
przeznaczonych na badania i rozwój trafia 
do budżetu państwa w formie podatków 
i opłat. Tylko w 2019 roku inwestycje Roche 
Polska w badania i rozwój w obszarze badań 
klinicznych wyniosły ponad 108 mln zł. 
Inwestujemy w działalność badawczo-
rozwojową w Polsce o 60 mln zł więcej niż 
otrzymaliśmy z refundacji leków.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy

Badania kliniczne i pozyskana dzięki nim 
wiedza umożliwiają rozwój innowacyjnych 
sektorów gospodarki, umacniając pozycję 
i konkurencyjność Polski na arenie 
międzynarodowej. Badania kliniczne to nie 
tylko wsparcie publicznego systemu ochrony 
zdrowia, wsparcie osób nad nimi pracującymi 
oraz ośrodków, w których się odbywają, 
ale także współpraca z wieloma wysoko 
specjalistycznymi polskimi przedsiębiorstwami. 
To także rozwój biotechnologii, bioinformatyki 
i informatyki, bez których proces prowadzenia 
badań byłby w dzisiejszych czasach 
niemożliwy do przeprowadzenia.

Dodatkowe źródło finansowania systemu 
ochrony zdrowia

Umowy zawierane z pracownikami 
medycznymi i szpitalami są dla nich 
dodatkowym zastrzykiem finansowym. Dzięki 
temu szpitale otrzymują dodatkowe środki na 
zakup nowoczesnej infrastruktury medycznej 
czy niezbędne remonty. To także korzyść 
dla publicznego płatnika – pacjenci biorący 
udział w badaniach klinicznych są leczeni na 
koszt firmy i tym samym odciążają finanse 
publicznego systemu ochrony zdrowia.

Nasz wpływ na jakość leczenia polskich pacjentów
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„Jesteśmy dumni z tego, że co roku 
ponad tysiąc pacjentów otrzymuje 
szansę na nowe życie”.

W 2019 roku zainwestowaliśmy 
w badania kliniczne ponad 108 mln zł. 
Badania kliniczne przyczyniają się do rozwoju 
medycyny. Dzięki rozwojowi bioinformatyki 
i zastosowania jej w praktyce klinicznej 
udaje się nie tylko zwiększać bezpieczeństwo 
osób biorących udział w badaniu klinicznym, 
ale przede wszystkim – szybciej zapewnić 
pacjentom innowacyjne terapie.

Polska jest jednym z kluczowych krajów 
w strategii rozwoju leków ratujących 
życie firmy Roche. 
W Warszawie zlokalizowane jest Regionalne 
Centrum Badań Klinicznych Roche dla Europy 
Środkowo-Wschodniej, które zarządza 
globalnymi badaniami klinicznym Roche 
w 11 krajach.

Od badań klinicznych do innowacyjnych terapii
Badania kliniczne stanowią nieodzowny element procesu rozwoju nowych leków. 
Ich celem jest potwierdzenie skuteczności klinicznej opracowanych w laboratoriach 
nowoczesnych molekuł. Ostatnią fazą rozwoju nowego leku, przed rejestracją, 
są badania kliniczne prowadzone z udziałem ludzi. To dzięki nim co roku tysiące 
śmiertelnie chorych osób może skorzystać z nowoczesnego i skutecznego leczenia. 
Jesteśmy dumni z tego, że wielu pacjentów w Polsce każdego roku otrzymuje szansę na 
nowe życie.

Dr Marzena Zboch, NZOZ
Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie:
„Badania kliniczne są motorem napędowym 
współczesnej medycyny. Nasza współpraca 
z Roche przynosi korzyści przede wszystkim 
leczonym przez nas chorym, przyczyniając 
się do zwiększenia dostępności nowych 
leków lub nowych procedur medycznych. 
Współpraca z globalnymi podmiotami 
komercyjnymi jest także szansą dla 
polskich lekarzy na udział w tworzeniu 
innowacyjnych terapii dla pacjentów oraz 
korzystania z międzynarodowej wiedzy, 
najnowocześniejszych narzędzi i aparatury”.

Artur Mark-Pawłowicz, MD
TAL oncology/hematology
CCO Central Europe:
„Naszą wiedzę i zaplecze wykorzystujemy 
do opracowywania leków oraz metod 
diagnostycznych, które są odpowiedzią na 
najpilniejsze wyzwania medycyny w różnych 
obszarach terapeutycznych – m.in. onkologii, 
neurologii. Priorytetem Roche Polska 
w tworzeniu najskuteczniejszych terapii 
jest bezpieczeństwo każdego pacjenta. 
Aby je zapewnić, przestrzegamy najwyższych 
standardów, współpracujemy z instytucjami 
regulacyjnymi, monitorujemy zgłoszenia 
zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły, 
edukujemy pacjentów oraz przestrzegamy 
wszystkich międzynarodowych i lokalnych 
wytycznych prowadzenia badań klinicznych”.

Od 1999 roku zrealizowaliśmy  
411 badań klinicznych z udziałem  
29 894 pacjentów.

W 2019 roku prowadziliśmy w Polsce  
152 badania kliniczne w 632 placówkach medycznych, 
w których wzięło udział 1073 pacjentów.
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Proponowanie innowacyjnych metod finansowania leków 
Proponujemy atrakcyjne rozwiązania, dzięki którym koszty leczenia 
są dostosowane do możliwości finansowych Narodowego Funduszu 
Zdrowia, jak RSS (Risk Sharing System), a także wspieramy rozwój 
Value Based Medicine.

Modernizowanie procesów diagnostyczno-leczniczych 
Pomagamy polskim szpitalom lepiej dbać o zdrowie pacjentów. 
Zapewniamy im dostęp do innowacyjnych terapii, wdrażając 
rozwiązania, które trwale poprawiają standardy leczenia. W ramach 
programu „Nauka Ratuje Życie” remontujemy salę podań leków. 
Dzięki temu pacjenci mają większy komfort pobytu w szpitalu, a czas 
niezbędny na dokonanie wlewu dożylnego leku mogą poświęcić na 
skorzystanie ze specjalnie przygotowanych programów edukacyjnych. 
Wierzymy, że nauka ratuje życie.

Wspieranie pacjentów 
Naszym celem jest, aby każdy pacjent, który może odnieść korzyść 
z terapii lekiem Roche, mógł go otrzymać. Ten cel realizujemy przede 
wszystkim w ramach obowiązujących przepisów prawa, dotyczących 
refundacji produktów leczniczych. Jednak gdy uzyskanie refundacji 
leku Roche czy diagnostyki niezbędnej do jego zastosowania jest 
niemożliwe lub ograniczone, staramy się umożliwić osobom chorym 
skorzystanie ze specjalnego programu wsparcia pacjentów  
(Patient Support Program). Jest to doraźna pomoc, która wynika 
z wrażliwości naszych pracowników.

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania  
polskim pacjentom.

Roche od ponad 120 lat walczy o poprawę sytuacji pacjentów i usuwanie barier 
w dostępie do leków i terapii poprzez:

Sebastian Wach, Therapeutic Area Leader:  
„W Roche dbamy, aby zabezpieczyć pacjentów we wszelkie możliwości związane z utrzymaniem 
dostępu do leczenia po zakończeniu badania klinicznego do czasu powszechnej dostępności 
leczenia w ramach refundacji. Szeroki udział polskich pacjentów w badaniach klinicznych 
umożliwia odnoszenie ogromnych korzyści klinicznych w ramach jedynej szansy dostępności do 
nowych terapii, na rynku gdzie możliwość ta jest ograniczona wydolnością finansowania systemu 
opieki zdrowotnej, przez co tym samym odciążą go w znaczący sposób”.

16 rodzajów leków
o łącznej wartości

14 231 678 zł.

wsparliśmy 43 ośrodki,
przekazując nieodpłatnie

W 2019 roku 
w ramach programu wsparcia pacjentów
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Bezpieczeństwo pacjentów to nasz priorytet.

Nadzór nad bezpieczeństwem leków i wyrobów medycznych Roche w Polsce 
jest wyrazem naszej troski o życie i zdrowie pacjentów. Podstawowym źródłem 
informacji, które służą nam do oceny bezpieczeństwa ich stosowania, są informacje 
przekazywane przez specjalistów pracujących w ochronie zdrowia, pacjentów i ich 
rodziny. Prowadzimy działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii 
dla fachowych przedstawicieli ochrony zdrowia oraz stowarzyszeń pacjentów. 
Współpracujemy również z instytucjami rządowymi i innymi podmiotami, które regulują 
rynek wyrobów medycznych i diagnostycznych, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii 
Europejskiej.

Jak dbamy o bezpieczeństwo naszych leków?

Prowadzimy rejestr zgłoszeń działań niepożądanych.

Współpracujemy z odpowiednimi władzami i organami nadzoru, w tym 
z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

Prowadzimy szkolenia i kampanie edukacyjne dla pracowników 
Roche oraz współpracujących firm zewnętrznych na temat procedur 
zbierania i przekazywania wszelkich informacji o bezpieczeństwie 
stosowania naszych produktów leczniczych.

Przygotowujemy raporty okresowe i dotyczące pojedynczych działań 
niepożądanych, które są zgłaszane przez lekarza dentystę, lekarza 
weterynarii, farmaceutę lub przedstawiciela medycznego.

Jak zgłosić działanie niepożądane leku?
• Poprzez formularz na stronie www.roche.pl w zakładce „Bezpieczeństwo produktów”
• Poprzez kontakt mailowy warsaw.drug_safety@roche.com
• Poprzez formularz zgłoszenia zdarzenia niepożądanego na iPady



ROZDZIAŁ 4

Wspieramy personel 
medyczny i szpitale
dla dobra pacjenta
[GRI 102-12, 102-13, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 103-1/2/3]
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Wiemy, że nie tylko dostęp do najnowszych 
wyników badań klinicznych, ale przede 
wszystkim wymiana doświadczeń są 
niezbędnym elementem doskonalenia 
pracowników medycznych i mają ogromny 
wpływ na proces leczenia pacjentów.

Współpraca z towarzystwami naukowymi
Roche Polska współpracuje z towarzystwami 
naukowymi, wspierając ich działalność 
naukową. Współpraca opiera się przede 
wszystkim na wymianie wiedzy i doświadczeń 
oraz wspólnym dążeniu do rozwoju badań 
naukowych. Pozwala nam także uczestniczyć 
w wielu wartościowych inicjatywach 
środowisk medycznych i diagnostycznych, 
które odpowiadają na niezaspokojone 
potrzeby pacjentów i lekarzy oraz przyczyniają 
się do podnoszenia jakości leczenia 
i propagowania odpowiednich postaw 
prozdrowotnych.

W 2019 roku były wśród nich:
• Polskie Towarzystwo do Badań 

nad Rakiem Piersi
• Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
• Polskie Stowarzyszenie 

Farmaceutów Onkologicznych
• Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
• Polskie Towarzystwo Neurologiczne
• Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
• Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
• Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
• Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
• Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
• Polskie Towarzystwo Ginekologii 

Onkologicznej
• Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
• Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
• Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
• Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. 

Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Kliniki Neurologii na Bródnie
• Stowarzyszenie Pneumologie 

France Pologne
• Polska Grupa Raka Płuca

Roche od 1989 roku posiada w Polsce oddział, dzięki 
czemu już 30 lat wspieramy pacjentów w procesie 
terapeutycznym, a lekarzy i szpitale w doskonaleniu 
opieki nad osobami chorymi.

Na wsparcie towarzystw 
naukowych 

w 2019 roku przeznaczyliśmy 

ponad 1,3 mln zł.
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Tomasz Sznerch, Medical Advisor:
„Roche jako firma innowacyjna od zawsze za główny cel stawia sobie dobro pacjentów. Jest to 
cel, na który wpływamy w sposób bezpośredni - zapewniając dostęp do nowoczesnych terapii, 
i w sposób pośredni - poprzez nieustanną pracę nad poprawą jakości opieki zdrowotnej oraz 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych. Aby to wszystko było możliwe, niezbędny 
jest dialog, wymiana poglądów, inspiracji, wrażliwość i wysoka czujność na potrzeby płynące 
z sieci relacji, w których firma Roche jest obecna. Od początku naszej działalności kładziemy 
nacisk na tworzenie silnych partnerstw merytorycznych z podmiotami, które mają wpływ na 
życie pacjentów. Dzięki temu możemy współtworzyć ekosystemy odpowiadające na potrzeby 
polskich pacjentów i naukowców. Działając na styku medycyny, farmacji i biotechnologii, mamy 
przyjemność uczestniczyć w unikatowych projektach naukowych oraz inicjować partnerstwa 
publiczno-prywatne”. 

Roche Diagnostics Polska od lat wspiera 
inicjatywy, których celem jest poprawa sytuacji 
chorych oraz edukacja w obszarze diagnostyki.

Spółka uczestniczy w różnych akcjach 
edukacyjnych, szkoleniowych, 
profilaktycznych oraz propaguje odpowiednie 
postawy i zachowania prozdrowotne. 
W 2019 roku, dzięki współpracy Roche 
Diagnostics Polska z towarzystwami 
naukowymi – m.in. Polskim Towarzystwem 
Diagnostyki Laboratoryjnej – zostały 
zorganizowane konferencje naukowo-
szkoleniowe dla diagnostów i lekarzy, w tym 
ogólnopolski kongres „Kobieta w obliczu 
współczesnej medycyny” w Katowicach 
czy „Nowoczesne Laboratorium”. 
Pod patronatem merytorycznym Kolegium 
Medycyny Laboratoryjnej w Warszawie 
firma zorganizowała także konferencję 
„The new standard of excellence in 
laboratory diagnostics”, w której udział 
wzięło ponad 500 polskich i zagranicznych 
wybitnych specjalistów z zakresu medycyny 
laboratoryjnej i diagnostyki laboratoryjnej.

Prof. Zbigniew I. Nowecki,
Przewodniczący Sekcji Raka Piersi
PTChO, Skarbnika PTChO:
„Współpraca Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej z Roche trwa od wielu lat 
i dotyczy różnych obszarów, jednym z nich jest 
diagnostyka i leczenia raka piersi. Dzięki niej 
w ramach Programu Edukacji Onkologicznej 
możemy realizować na skalę ogólnopolską 
działania podnoszące wiedzę na temat 
tego nowotworu, edukować i kształtować 
odpowiednie zachowania prozdrowotne 
u osób zdrowych i z grup podwyższonego 
ryzyka, pacjentów oraz ich bliskich. Istotnym 
elementem programu jest także wsparcie 
fachową wiedzą pracowników medycznych 
oraz wolontariuszy. W obliczu wzrostu liczby 
zachorowań na choroby nowotworowe 
działania związane z edukacją zdrowotną 
i upowszechniające wiedzę na temat 
profilaktyki są nie do przecenienia. W 2019 
roku wsparcie Roche wspomogło organizację 
jubileuszowego XXV Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 
oraz publikację pracy dotyczącej leczenia 
neoadiuwantowego HER2+ raka piersi 
w periodyku „Nowotwory Journal of 
Oncology”.

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz
Orłowski, Członek Zarządu Polskiej
Grupy Raka Płuca:
„Polska Grupa Raka Płuca od lat współpracuje 
z firmą Roche. Podejmujemy wspólnie 
intensywne działania w zakresie edukacji 
lekarzy różnych specjalności, zajmujących się 
leczeniem i diagnostyką chorych z chorobami 
nowotworowymi klatki piersiowej, a także 
w zakresie edukacji i pomocy pacjentom, 
leczącym się z powodu tej choroby. 
Każdego roku od 14 lat organizowane są 
interdyscyplinarne konferencje na temat raka 
płuca, gromadzące specjalistów z zakresu 
patomorfologii, torakochirurgii, pulmonologii 
oraz onkologii. Od samego początku firma 
Roche aktywnie wspiera te działania, 
umożliwiając nie tylko wymianę doświadczeń 
pomiędzy specjalistami poszczególnych 
dziedzin, ale przekazując również najnowsze 
informacje lekarzom zajmującym się opieką 
nad chorymi z rakiem płuca w dziesiątkach 
ośrodków na terenie Polski, co przyczyni 
się do wdrożenia najnowszych standardów 
w leczeniu tej choroby. Nieoceniona jest 
pomoc firmy w budowaniu relacji pomiędzy 
różnymi ośrodkami, których celem jest 
skrócenie ścieżki diagnostyczno-leczniczej, 
czego niewątpliwym następstwem będzie 
poprawa efektów leczenia raka płuca. 
Budowany system powiązań wspierany przez 
firmę Roche ma za zadanie podniesienie 
jakości leczenia onkologicznego i wdrożenie 
nowoczesnych metod w oparciu o biologię 
molekularną. Jest to system, w oparciu 
o który mają powstać tzw. Lung Cancer Unit, 
będące unikalną formą opieki nad pacjentem 
onkologicznym. Wielkie znaczenie ma również 
współpraca firmy Roche z Polską Grupą Raka 
Płuca w edukacji i opiece nad poruszaniem 
się w skomplikowanym systemie opieki 
zdrowotnej. Dostarcza ona również pacjentom 
oraz ich rodzinom najnowszej, systematycznie 
aktualizowanej, wiedzy. Wsparcie firmy nie 
tylko pozwoliło na stworzenie tej aplikacji, 
ale również pozwala na jej utrzymanie 
i stałe rozwijanie funkcjonalności. Nie ulega 
wątpliwości, że bez wsparcia firmy Roche 
realizacja zadań i celów, jakie stawia sobie 
Polska Grupa Raka Płuca, byłoby znacznie 
trudniejsze, a w niektórych przypadkach 
wręcz niemożliwe”.



W 2019 roku 
zorganizowaliśmy 

11 
spotkań edukacyjnych, 
w których udział wzięło

682
uczestników. 
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Projekt „Wszechnica Roche”
Pielęgniarki stanowią kluczowe ogniwo w procesie leczenia chorego. To one są najbliżej pacjenta 
i jego rodziny, wspierają emocjonalnie i odpowiadają za edukację na temat choroby, jej leczenia 
czy monitorowania. Pielęgniarki są często pierwszym punktem kontaktu i powiernikiem dla 
pacjenta. Odpowiednia wiedza, czujność i zdolność do szybkiego reagowania mogą uratować 
życie.

Widząc konieczność wspierania tej grupy w codziennej pracy poprzez rozwój kompetencji 
niezbędnych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, pod koniec 2017 roku 
zainaugurowaliśmy program „Wszechnica Roche”. Jest to autorski projekt, który pozwala 
pielęgniarkom uzyskać i poszerzyć wiedzę na temat technologii medycznych i nabywania nowych 
umiejętności, co przekłada się na poprawę standardów opieki nad chorymi w Polsce.

„Wszechnica Roche” to:

Magdalena Komandowska, Pielęgniarka Oddziałowa Onkologii Klinicznej, WSS 
w Wałbrzychu (Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu): 
„Do zakresu obowiązków pielęgniarki należy ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
Postęp wiedzy medycznej, rosnący zakres możliwości terapeutycznych oraz zwiększający się 
zakres naszych obowiązków, obliguje nas do ciągłej edukacji i aktualizowania swojej wiedzy 
i umiejętności. Profesjonalna pielęgniarska wiedza przekłada się na jakość pracy z pacjentami, 
pozwala rzetelnie prowadzić edukację. Te działania przynoszą duże korzyści w procesie 
terapeutycznym pacjenta. W naszej działalności duże wsparcie otrzymujemy od Roche 
Polska, dzięki takim projektom jak „Wszechnica Roche”, która zawsze trafia w nasze potrzeby 
edukacyjne, dostrzegając rolę pielęgniarki w procesie leczenia. Na wyróżnienie zasługuje również 
projekt „Nurse Mentor Program”, który pozwolił mi na rozwój, zwiększenie wiedzy na temat 
czerniaka oraz metod jego leczenia, co przełożyło się na współpracę z pacjentami, lepsze wyniki 
leczenia i znacznie rzadsze występowanie działań niepożądanych”.

Od wiedzy po zdrowie – wybrane działania kierowane 
do pracowników sektora ochrony zdrowia

cykl warsztatów z obszaru neurologii, onkologii, hematologii, reumatologii, 
prowadzonych przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów i pracowników Roche;

wykorzystanie innowacyjnych digitalowych rozwiązań edukacyjnych;

współpraca z pielęgniarkami przy tworzeniu materiałów edukacyjnych 
zarówno dla pielęgniarek, jak i pacjentów.



Od wielu lat obserwujemy zmieniającą się 
rzeczywistość i potrzeby polskich szpitali.
Zdajemy sobie sprawę, że w dążeniu do poprawy jakości życia milionów pacjentów na całym 
świecie kluczowa jest wymiana wiedzy, doświadczeń i kompetencji różnych członków systemu 
ochrony zdrowia. Dlatego budujemy i rozwijamy partnerstwa ze środowiskami naukowymi, 
medycznymi, instytucjonalnymi i pacjenckimi. Współpraca na rzecz rozwoju innowacyjności 
stanowi nadrzędną wartość Roche Polska.

W 2019 roku
na zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej i medycznej 

usprawniającej opiekę nad chorymi i poprawiającej wyniki leczenia 

przekazaliśmy polskim szpitalom 1 153 490 zł.

Przeznaczyliśmy 8,7 mln zł 
na udział polskich lekarzy w kongresach naukowych w kraju i za granicą. 

Wsparliśmy działania towarzystw naukowych grantami w wysokości 

1,3 mln zł.

Na działania edukacyjne we współpracy z organizacjami pacjenckimi 

przeznaczyliśmy ponad 870 000 zł.

Współpracujemy z 19 towarzystwami naukowymi

43 szpitalom przekazaliśmy

16 różnych leków  

w sumie o łącznej wartości 14 231 678 zł.



Obszary Nazwa substancji czynnej

Czerniak, choroby skóry
Kobimetynib
Wemurafenib
Wismodegib

Onkologia, nowotwory piersi
Koniugat
Trastuzumab
Emtanzyna lub T-DM1

Onkologia, nowotwory płuca

Atezolizumab
Alektynib
Erlotynib
Entrectinib

Onkologia, nowotwory 
ginekologiczne, rak jelita grubego Bewacyzumab

Transplantologia i nefrologia Mykofenolan mofetylu
Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta

Hematologia i hemofilia
Obinutuzumab
Rytuksymab
Emicizumab

Choroby rzadkie, pulmonologia Pirfenidon
Dornaza alfa

Choroby zakaźne
Pegylowany interferon alfa 2a
Oseltamiwir
Baloxavir marboxil

Neurologia Okrelizumab
Lewodopa i benzerazyd

Reumatologia Tocilizumab

Leki
Roche
[GRI 102-2, GRI 103-1/2/3]
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cobas®, pro integrated solution
Wysokowydajny zintegrowany system 
biochemiczno-immunochemiczny nowej 
generacji, wykonujący do 2200 oznaczeń na 
godzinę, przeznaczony do dużych laboratoriów 
publicznych i komercyjnych.

cobas®, pro <c503>
W pełni automatyczny analizator 
biochemiczny random access nowej generacji, 
pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”. 
Charakteryzuje się takimi funkcjami, jak m.in. 
AutoCal, cobas Sonic Wash, zautomatyzowana 
konserwacja, predykcyjna lista ładowania, 
które usprawniają pracę w laboratorium.

Tau Protein
Diagnostyka choroby Alzheimera.

IGFBP-3
Diagnostyka zaburzeń wzrostu.

PIVKA II
Marker pierwotnego raka wątroby.

Zika IgG
Diagnostyka zakażeń.

NAVIFY Mutation Profiler
Innowacyjne oprogramowanie pozwalające 
na szybką i prostą interpretację wyników 
uzyskanych z sekwencjonowania nowej 
generacji.

uPath software
Oprogramowanie uPath zapewnia 
lekarzom patomorfologom, histopatologom 
i administratorom, uniwersalną platformę 
do zarządzania, wyświetlania, organizacji, 
udostępniania i analizy obrazów 
pochodzących z zeskanowanych szkiełek 
na skanerze VENTANA DP200, wraz 
z możliwością zastosowania szeroko pojętej 
telepatologii.

VENTANA HER2 Dual ISH Probe Cocktail
Diagnostyka raka piersi i raka żołądka.

VENTANA pan-TRK (EPR17341)
Diagnostyka guzów litych u pacjentów, 
u których występuje mutacja w obrębie genu 
NTRK.

VENTANA ROS1 (SP384)
Diagnostyka niedrobnokomórkowego 
raka płuc.

VENTANA PD-L1 (SP142)
Diagnostyka predykcyjna potrójnie ujemnego 
raka piersi.

Jako światowy lider w diagnostyce medycznej 
opracowujemy najnowocześniejsze, szybkie 
i wiarygodne rozwiązania w zakresie badań 
biomedycznych, diagnostyki laboratoryjnej 
oraz do samokontroli pacjenta.

Rozwiązania diagnostyczne wprowadzone w 2019 roku

Rozwiązania
diagnostyczne
Roche Diagnostics
[GRI 102-2, GRI 103-1/2/3]
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Tworzymy 
partnerstwo
– rozwijamy Polskę
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Polska w Europejskim Rankingu Innowacyjności 
(European Innovation Scoreboard 2019) jest na 
czwartym miejscu od końca. Szybki i stabilny 
rozwój polskiej gospodarki musi w dużej mierze 
opierać się na podnoszeniu jej innowacyjności, 
dlatego działania badawczo-rozwojowe stanowią 
istotę naszej działalności. Stale zwiększamy nasze 
inwestycje w Polsce.

Zwiększamy swój wkład w działalność badawczo-rozwojową:

2014 414 mln zł

509 mln zł

542 mln zł

730 mln zł

694 mln zł

887 mln zł

2015

2016

2017

2018

2019

Krzysztof Adamcewicz, Market Access Director:
„Rozwój i udostępnianie innowacyjnych leków to kluczowa oś działań Roche w Polsce. Tworzenie 
innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia nie byłoby możliwe bez nakładów na działania 
badawczo-rozwojowe, dlatego w 2019 roku zainwestowaliśmy w Polsce o 60 mln zł więcej, niż 
za dostarczone leki zapłacił nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Inwestycje przyczyniają się do 
budowy kompetencji naszych pracowników, a także szpitali, uniwersytetów i instytucji, z którymi 
współpracujemy. Pokazujemy całemu światu, że Polska jest krajem innowacyjnym, a Polacy są 
świetnie wykształceni i kreatywnie poszukują przełomowych rozwiązań”.

W 2019 roku
na działalność badawczo-rozwojową 

przeznaczyliśmy ponad 887 mln zł.

W ciągu 6 lat 
zainwestowaliśmy w Polsce

3,78 mld zł.
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Dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem
[GRI 102-40]

Wiemy, że rozwój jest możliwy tylko dzięki 
współpracy wielu osób i instytucji, dzieleniu się 
wiedzą i doświadczeniem. Dokładnie tę ideę 
codziennie wcielamy w życie we współpracy 
z naszymi partnerami. Są nimi:

Pracownicy

Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci

Instytucje państwowe

Organizacje pacjenckie i pozarządowe

Dostawcy i partnerzy biznesowi

Instytucje ochrony zdrowia

Instytucje i towarzystwa naukowe

Stowarzyszenia branżowe

Naukowcy, badacze, absolwenci uczelni
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W ostatnich latach udowodniliśmy, że potrafimy 
wcielać innowacyjne rozwiązania i sojusze 
w życie, budować partnerstwa i dzięki temu 
transferować nasze know-how, rozwijając Polskę. 
To nasz priorytet.

2019 
Podpisanie listu intencyjnego z Ministerstwem 
Rozwoju 
Na mocy listu intencyjnego zobowiązaliśmy się do 
ulokowania w Polsce Procurement HUB-u – globalnego 
działu zakupów dla grupy Roche – oraz kontynuacji 
zwiększania inwestycji w Polsce.
(ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)

2018 
Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Medycznym 
w Łodzi
Dzięki podpisaniu umowy udało się nam złożyć dokumenty w programie 
doktoratów wdrożeniowych, w wyniku czego trzy osoby otrzymały szansę 
na udział w unikalnym programie realizowanym we współpracy firmy 
i uniwersytetu.

Podpisanie listu intencyjnego z PORT
Podpisaliśmy list intencyjny z Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii 
w zakresie budowy baz genomowych w Polsce i dzięki temu przyczyniliśmy 
się do rozwoju polskich ośrodków naukowych.

2017 
Otwarcie pierwszego w Polsce Ośrodka Badań Wczesnych Faz
Byliśmy partnerem Narodowego Instytutu Onkologii i NCBR w tworzeniu Ośrodka Badań 
Wczesnych Faz w Polsce, który działa już trzy lata i prężnie się rozwija, dając nadzieję pacjentom 
w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej.



Liczba dostawców Roche Polska w 2019 roku 

1378,

to firmy działające w Polsce.

Liczba zamówień Roche Polska w 2019 roku 

7209.

Liczba zamówień w Globalnym Centrum 
Rozwiązań IT Roche w 2019 roku  

2423.

Pamiętamy także o polskich dostawcach towarów i usług – to dzięki nim możemy się 
dynamicznie rozwijać i wierzymy, że dzięki partnerstwu oni także są coraz silniejsi.

z czego  96,7%  dostawców

z czego  89,6%  dostawców

Liczba dostawców w Globalnym Centrum 
Rozwiązań IT Roche w 2019 roku  

231,

to firmy działające w Polsce.
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Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego
Od 2017 roku współpracujemy z Inkubatorem 
Uniwersytetu Warszawskiego w celu 
kształcenia przyszłych liderów biznesu 
i naukowców zajmujących się zagadnieniami 
z branży technologicznej i biomedycznej. 
W ten sposób przyczyniamy się do stworzenia 
wyjątkowych przestrzeni dla rozwoju 
innowacji. Łączymy wiedzę z doświadczeniem, 
a pomysły z praktyką.

W 2019 roku odbyła się trzecia edycja 
BioMed Leaders Academy. Podczas 
szeregu warsztatów studenci i doktoranci 
mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę 
z obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny 
i bioinformatyki oraz rozwijać kompetencje 
niezbędne do wdrożenia autorskich 
przedsięwzięć. Do udziału w projekcie 
zgłosiło się 60 uczestników, z których 
wybrano 20 laureatów. W semestrze zimowym 
studenci mieli okazję wziąć udział w nowym 
programie – InnoHub, którego tematem był 
„Senior (w) przyszłości”. W trakcie pierwszej 
części warsztatów uczestnicy zapoznali się 
z problemem starzejącego się społeczeństwa 
oraz wyzwaniami, przed którymi stoją nie 
tylko sektor ochrony zdrowia w Polsce, ale 
także pracodawcy. Drugą część warsztatu 
poświęcono sesji kreatywnej i procesowi 
design thinking, by wczuć się w potrzeby osób 
starszych. Efektem było stworzenie koncepcji 
i prototypów rozwiązań mogących ulepszać 
życie seniorów.

„Nauka Ratuje Życie”
W Roche wierzymy, że nauka ratuje życie. 
Dlatego od 2017 roku realizujemy w Polsce 
szereg inicjatyw, których wspólnym 
mianownikiem jest innowacja. Chcemy 
stymulować rozwój polskiej gospodarki, 
nauki, transfer know-how oraz działanie 
na rzecz poprawy warunków leczenia 
polskich pacjentów. Urzeczywistniamy to 
poprzez inwestycje i partnerską współpracę 
z szeregiem instytucji publicznych 
i prywatnych.

W ramach projektu:
• współpracujemy z polskimi ośrodkami 

badawczymi oraz tworzymy w Warszawie 
i Poznaniu komórki zajmujące się obsługą 
globalnych struktur Roche;

• realizujemy projekty w partnerstwie zarówno 
z instytutami naukowymi, jak i uczelniami 
wyższymi. Jesteśmy przekonani, że źródłem 
innowacji jest nie tylko ścisła współpraca 
specjalistów, ale także dbałość o rozwój 
potencjału młodych naukowców;

• działamy na rzecz poprawy jakości leczenia 
polskich pacjentów, m.in. rozwijając naszą 
inicjatywę tworzenia nowoczesnych, 
edukacyjnych sal podań leków;

• współpracowaliśmy z Uniwersytetem 
Jagiellońskim oraz Centrum Nauki 
Kopernik, by przygotować pacjentom, 
w tym dzieciom, innowacyjne programy 
edukacyjne, z których mogą korzystać 
podczas podawania leków w szpitalu. 
Współpraca z Uniwersytetem Medycznym 
w Łodzi zaowocowała wspólną realizacją 
programu doktoratów wdrożeniowych, 
współfinansowanego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy 
osoby są w trakcie przygotowywania 
pracy doktorskiej, która będzie miała 
charakter wdrożeniowy i będzie 
mogła być wykorzystana do dalszego 
rozwoju innowacji w Polsce.

Realizujemy wiele przedsięwzięć we współpracy 
z kluczowymi partnerami i ośrodkami naukowymi 
w Polsce.



W Warszawie swoją siedzibę ma Regionalne 
Centrum Badań Klinicznych Roche 
dla Europy Środkowo-Wschodniej, które 
zawiaduje próbami klinicznymi w 11 krajach. 
Polska odgrywa w ten sposób znaczącą rolę 
w globalnej strategii rozwoju produktów 
Roche. Umożliwiamy pacjentom dostęp do 
badań klinicznych w pierwszym w Polsce 
Oddziale Badań Wczesnych Faz w Centrum 
Onkologii-Instytucie. To pierwszy w naszym 
kraju ośrodek onkologiczny, który umożliwia 
naukowcom czynny udział w pracach nad 
rozwojem nowych leków na tak wczesnym 
etapie.

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche 
zaczynało swoją działalność w Polsce 
jako kilkunastoosobowy startup, 
któremu przyświecał cel poprawy jakości 
życia pacjentów poprzez dostarczanie 
najnowocześniejszych rozwiązań IT. Obecnie 
Centrum zatrudnia ponad 500 osób, a naszej 
codziennej pracy wciąż przyświeca ta sama 
misja. Kreujemy i wdrażamy nowatorskie 
rozwiązania informatyczne, które wspierają 
działalność naukowców i pracowników Roche 
na całym świecie.

W ramach Roche Polska funkcjonują:

Łukasz Borycki, Dyrektor ds. Rozwoju i Badań IT: 
„W Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche pracuję od 16 lat i miałem przyjemność uczestniczyć 
w transformacji naszej organizacji z małego startupu w globalnego lidera tworzącego rozwiązania 
na styku informatyki i medycyny. Dziś wspieramy Roche całym wachlarzem rozwiązań: od 
platform ułatwiających pracę naukowców, przez systemy ułatwiające badania kliniczne na 
aplikacjach mobilnych dla pacjentów kończąc. Jestem dumny, że tym samym moją pracą 
przyczyniam się do podnoszenia jakości życia milionów pacjentów”.



Inwestujemy 
w innowacje,
szukamy przełomowych 
rozwiązań
[GRI 103-1/2/3, GRI 102-13]
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Od ponad 120 lat Grupa Roche 
jest liderem farmaceutyki i diagnostyki 
z wieloma pionierskimi rozwiązaniami dla 
zdrowia, które powstały przy wykorzystaniu 
zaawansowanych osiągnięć nauki. Dzięki 
połączeniu tych dwóch dziedzin jesteśmy 
liderem medycyny personalizowanej – 
nowoczesnej strategii leczenia, która polega 
na możliwie najlepszym dopasowaniu terapii 
do konkretnego pacjenta.

Foundation Medicine Inc. 
jest wiodącą w badaniach molekularnych 
firmą, łączącą lekarzy i ich pacjentów 
z najnowszym podejściem do leczenia 
nowotworów. Foundation Medicine wraz 
z Roche rozwija nowy wymiar medycyny 
personalizowanej. Dzięki profilowaniu 
genomowemu Foundation Medicine 
można zaoferować chorym więcej 
możliwości leczenia, ponieważ metoda 
umożliwia dopasowanie mutacji genowych 
do odpowiednich celowanych terapii, 
immunoterapii i badań klinicznych.

Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii 
i Rozwoju Portfolio Roche:
„Z rozwojem naszej wiedzy o nowotworach 
zmienia się postrzeganie tych chorób.
Rak jednego narządu to dziś często grupa 
różnych chorób powodowanych przez różne 
zmiany w genomie komórki i wymagających 
różnego leczenia. Onkologia wkracza 
dziś w etap kompleksowego profilowania 
genomowego nowotworów w celu poznania 
mechanizmów kierujących rozwojem 
choroby i identyfikacji możliwych opcji 
terapeutycznych dobranych indywidualnie dla 
poszczególnych chorych.
Ta zmiana paradygmatu prowadzi do nowych 
sposobów badania i rejestracji leków 
oraz w znaczący sposób przekłada się na 
skuteczność leczenia chorych. Dziś już
ponad 60% nowych leków wprowadzanych
na rynek przez Roche rozwijana jest zgodnie 
z zasadami medycyny personalizowanej”.

Bartosz Jaremek,  
Pro-Patients Liaison Lead:
„Współpraca nauki i biznesu wymaga 
zaufania oraz wykraczania poza powszechne 
schematy działania. Przejrzystość jest dla 
nas długotrwałym zobowiązaniem, które 
konsekwentnie realizujemy od wielu lat. 
Jesteśmy zwolennikami otwartego dialogu 
oraz informowania opinii publicznej 
o efektach i zakresie współpracy branży 
z przedstawicielami zawodów medycznych 
i organizacji reprezentujących pacjentów. 
Dlatego od 2009 roku informujemy 
o wszystkich środkach finansowych 
przeznaczonych na wsparcie organizacji 
pacjenckich, a od 2015 roku jesteśmy 
sygnatariuszem Kodeksu Przejrzystości, który 
określa zasady udostępniania informacji na 
temat współpracy firm z przedstawicielami 
zawodów medycznych oraz organizacjami 
ochrony zdrowia”.

Zdrowa innowacja jest spersonalizowana.

W chorobie nowotworowej niezwykle ważne jest badanie jej genomu. Zbadanie 
mutacji genomu, która spowodowała chorobę, pozwala na dobranie skutecznego 
i personalizowanego leczenia dla każdego chorego.

Partnerstwo w biznesie opiera się na 
odpowiedzialnych i etycznych relacjach
W naszej pracy przestrzegamy wysokich standardów etyki i restrykcyjnych przepisów prawa. 
Szczególny akcent kładziemy na transparentność i poszanowanie wszystkich interesariuszy, 
z którymi współtworzymy system ochrony zdrowia w Polsce. Na co dzień kierujemy się zasadami 
Kodeksu Etyki Grupy Roche oraz Kodeksu Etyki Branży Technologii Medycznych MedTech. 
Jesteśmy inicjatorami i przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego 
INFARMA, Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej. Wiemy, 
że odpowiedzialne prowadzenie biznesu wiąże się także z etycznym łańcuchem dostaw. Dlatego 
nasi partnerzy biznesowi, którzy przystępują do przetargów, zobowiązują się do przestrzegania 
Kodeksu Etyki dla Dostawców.



ROZDZIAŁ 6

Pracujemy
– kreatywnie
[GRI 102-8,103-1/2/3, 405-1]



Roche Polska Roche
Diagnostic Polska

Roche
Diabetes Care

Globalne Centrum
Rozwiązań IT Roche

Liczba 
pracowników 895 274 95 546

Liczba
kobiet 438 135 54 188

Liczba 
mężczyzn 457 139 41 358

Średni staż 
pracy w latach 5,94 7,5 5,4 -
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W Roche wierzymy, że naszym największym 
potencjałem są nasi pracownicy, dlatego 
wspólnie tworzymy takie miejsce pracy, gdzie 
każdy może w pełni się rozwijać.

Podejmujemy szereg działań, by pracownicy czerpali ze swojej pracy maksimum 
satysfakcji. Na bieżąco monitorujemy ich poziom zadowolenia. Według wyników GEOS 
81% pracowników zadeklarowało zadowolenie z pracy w Roche.

W 2019 roku otrzymaliśmy po raz kolejny certyfikaty Top Employer Polska oraz Top 
Employer Europe. Nasz program „Take Time” otrzymał nagrodę główną w kategorii 
„Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników” w konkursie 
„Pulsu Biznesu”.

Dane dotyczące zatrudnienia w Roche w 2019 roku

Przedział 
wieku

Procent 
pracowników

0-25 2%

15%

20%

28%

19%

10%

7%

Liczba 
pracowników

17

133

177

250

171

86

61

895 100%

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50+

Łącznie



82 83

Świadczenia pracownicze w Roche

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie dodatkowe świadczenia są dobrze przyjmowane 
przez naszych pracowników i podnoszą komfort ich życia, dlatego zapewniamy im ich 
szeroki wybór.

Zdrowie
• prywatna opieka medyczna
• opieka rehabilitacyjna
• zwrot kosztów zakupu okularów
• wykłady na temat zdrowia fizycznego i psychicznego
• konsultacje fizjoterapeutów dla pracowników
• promowanie nawyków zdrowego odżywiania - 

w kuchniach naszych biur pracownicy znajdą m.in. 
płatki zbożowe oraz wybór świeżych owoców

• organizacja akcji tematycznych m.in. Dni Zdrowia
• organizacja szczepień przeciwko grypie, a wiosną 

- badań sprawdzających poziom witaminy D

Sport
• dofinansowanie do aktywności sportowych 

pracowników i ich rodzin (karta Multisport)
• zajęcia pilates
• kluby sportowe Roche, m.in. narciarski, żeglarski, piłkarski, 

siatkarski, biegowy, rowerowy czy squashowy
• udostępnienie pokoi Live Well, które są wyposażone 

w sprzęt sportowy (maty, rowery stacjonarne, piłki)
• konkurs Roche Się, czyli sportowa rywalizacja pracowników 

w kategoriach: jazda na rowerze, jazda na rolkach oraz bieganie
• wspieranie udziału pracowników w ich inicjatywach sportowych 

m.in. w Mistrzostwach Polski Firm Farmaceutycznych 
w Narciarstwie Alpejskim, biegach, treningach 
Kolarstwa Górskiego, wyprawach nordic walking

• zachęcanie pracowników do korzystania z rowerów jako 
środka transportu (na początku wiosny organizujemy 
Bicycle Day, w tym nieodpłatny serwis rowerów)

Komfort pracy
• elastyczny czas pracy
• możliwość pracy zdalnej
• pakiet relokacyjny
• miejsce parkingowe dla rowerów i dostęp do pryszniców w biurze
• ubezpieczenie podczas służbowych podróży zagranicznych
• dopłaty do diet krajowych

Inne
• program poleceń „Recommend a Friend”
• możliwość zakupu używanego sprzętu IT
• możliwość zakupu samochodu z floty Roche
• nagrody jubileuszowe
• program leasingowy „Toyota dla Ciebie”

Wsparcie
• grupowe ubezpieczenie na życie
• Pracowniczy Program Emerytalny
• program zakupu akcji pracowniczych
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
• program „Rodzic w Roche”

Rozwój zawodowy
• szkolenia
• kursy języka angielskiego, kursy języka 

polskiego dla obcokrajowców
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W Roche
dbamy o naszych 
pracowników
[GRI 103-1/2/3, 401-2, 404-2, 413-1]

W Roche dbamy o naszych pracowników 
nieustannie, myśląc również o ich przyszłości, 
dlatego oferujemy im cały wachlarz programów 
pozwalających na gromadzenie oszczędności.

Pracowniczy program
odkładania na emeryturę poprzez przekazywanie comiesięcznej 
składki w wysokości 3,5% od całości wynagrodzenia. Dodatkowo 
w ramach PPE pracownik ma możliwość inwestowania dodatkowych 
środków własnych w postaci składki dobrowolnej. Do programu 
może przystąpić każda osoba zatrudniona w Roche od co najmniej 
roku. Do planu przystąpiło 66% uprawnionych pracowników.

Program oszczędnościowy
umożliwia odkładanie środków finansowych na przyszłość. Program 
skierowany jest do wszystkich osób zatrudnionych w Roche.

IKZE i IKE
to dwa dodatkowe programy umożliwiające oszczędzanie na przyszłą 
emeryturę. Prowadzone są w ramach programu PPE dla Roche 
i oferują preferencyjne warunki odkładania środków finansowych.
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Zaangażowanie Roche na rzecz swoich pracowników

Inwestujemy w naszych pracowników, bo zdajemy sobie sprawę, że nabyte przez nich 
kompetencje zostaną spożytkowane w codziennej pracy. Oferujemy cały wachlarz szkoleń 
i programów podnoszących kompetencje zarówno miękkie, jak i twarde.

Anita Drelich, Reward Expert:
„Jako pracodawca bardzo dbamy o work-life 
balance naszych pracowników. Szukaliśmy 
działań, które będą odpowiedzią na potrzebę 
zachowania tej równowagi. I tak w 2019 roku 
powstał „Take Time Program”, mający na celu 
zrównoważenie czasu przeznaczonego na 
pracę i życie osobiste pracowników. Bardzo 
się cieszymy, że w pierwszym roku skorzystały 
z niego aż 32 osoby”.

Łukasz Halicki, Team
Manager, który skorzystał z „Take Time
Program”:
„W Roche Polska pracuję od 10 lat i bardzo 
cenię elastyczne podejście do pracy. 
W zeszłym roku skorzystałem z „Take 
Time Program”. Mój dwumiesięczny urlop 
wykorzystałem na ponad 700 kilometrową, 
trwająca ponad miesiąc wyprawę życia, 
przez pasmo Pirenei na granicy francusko-
hiszpańskiej oraz czas z rodziną i nadrabianie 
wszelakich zaległości prywatnych. Program 
jest tak przygotowany, by wykorzystać 
wsparcie kolegów z zespołu, jak również by 
podczas nieobecności inni mieli możliwość 
wypróbowania swoich sił, czasem w zupełnie 
nieznanym dotąd obszarze, co jest bez 
wątpienia super okazją do rozwoju”.

Katarzyna Thiem, Transformation Partner, 
odpowiedzialna za wdrożenie programu 
„People Manager 2022”:
„Program People Manager 2022 
uruchomiliśmy w 2019 roku, rozpoczynając 
tym samym proces nauki nowych i oduczania 
starych nawyków związanych z nowym vs. 
tradycyjnym podejściem do przywództwa. 
Obserwujemy zmiany wielu paradygmatów, 
w tym tych związanych z zarządzaniem 
i wspieramy naszych liderów w rozwoju. 
Robimy to dla nas wszystkich, dla nich 
samych i dla pracowników, z którymi wspólnie 
zarządzają, a wszystko to w celu realizacji 
coraz lepszych rozwiązań dla pacjentów”.

Pracownicy Roche na temat programu 
„People Manager 2022”:
„Program Manager 2022 to moim zdaniem 
świetna okazja do rozwijania swoich 
kompetencji, m.in. poprzez pogłębianie wiedzy 
na temat zwinnej metodyki zarządzania 
projektami. Czuję, że dzięki temu nie tylko 
sama rozwijam się, ale i zyskuję narzędzia do 
dalszego rozwijania mojego zespołu”.

„Okazja do rozwoju i porzucenia uprzedzeń 
do coachingu. Dorota Wysocka, Digital 
Communications Manager”.

„Program „People Manager 2022” to dla 
mnie możliwość uczenia się od siebie 
nawzajem i inspirowania do bycia lepszymi 
liderami dla naszych zespołów. Adam Krenke, 
Compliance Manager”.

„Take Time Program” to specjalny program urlopowy dla osób o dłuższym stażu pracy, 
umożliwiający skorzystanie z trzymiesięcznej przerwy od pracy, co może pomóc w uniknięciu 
ewentualnego wypalenia zawodowego, a także rozbudzić rozwój osobisty i kreatywność. Czas ten 
jest częściowo płatny. Program został zainicjowany i w całości przygotowany przez Roche Polska. 
Działa także w Roche Diagnostics oraz Roche Diabetes Care Polska.

W Roche Polska inwestujemy w naszych liderów, dlatego uruchomiliśmy program „People 
Manager 2022”. To projekt rozwojowo-wspierający dla wszystkich liderów, którzy w Roche 
Polska, w części Pharma, pełnią funkcje związane z odkrywaniem i uruchamianiem największego 
potencjału w ludziach.

„Jako pracodawca bardzo 
dbamy o work-life balance 
naszych pracowników”.
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Nieustannie 
zachęcamy
do podnoszenia 
kompetencji 

W 2019 roku zorganizowane  

zostały 13. regaty  

z udziałem 80 uczestników.  

stanowiących 15 załóg.

W 2019 roku swoją działalność w Roche 
Diagnostics rozpoczęła grupa projektowa  
Re-imagine, skupiająca przedstawicieli 
różnych działów, która podjęła się realizacji 
kilku inicjatyw skierowanych do pracowników. 
Były to m.in.:

Healthcare – projekt, w ramach którego 
zorganizowano dwie akcje zdrowotne 
zaadresowane do wszystkich pracowników: 
nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie 
i akcja krwiodawstwa, podczas której można 
było oddać krew oraz zarejestrować się 
w bazie dawców szpiku.

Roche Się – konkurs polegający na 
sportowej rywalizacji promującej zdrowy styl 
życia, w tym przede wszystkim aktywność 
fizyczną. Pracownicy podzieleni na drużyny 
zbierają punkty za aktywność sportową 
w wybranej przez siebie dyscyplinie, m.in. 
jeździe na rowerze, biegach terenowych czy 
jeździe na rolkach.

Family Day – pracownicy w towarzystwie 
bliskich im osób mogli odwiedzić biuro 
oraz „laboratorium” Regionalnego Centrum 
Wsparcia Klienta, w którym prowadzone były 
warsztaty na temat aparatów diagnostycznych 
z oferty firmy. Podczas zorganizowanych tego 
dnia animacji najmłodsi mogli zaangażować 
się w zabawy o tematyce ekologicznej 
(tworzenie dekoracji roślinnych w szklanych 
słojach, kącik majsterkowicza, budowanie 
ekologicznej łąki itp.). Bierzemy również 
udział w projekcie „Dwie godziny dla rodziny”. 
W 2019 roku hasłem przewodnim akcji był 
„Pokoleniowy Klub Filmowy”. Projekt ten stał 
się również inspiracją do zorganizowania 
konkursu z okazji Dnia Dziecka, w którym 
dzieci naszych pracowników przesyłały prace 
plastyczne odpowiadające na pytanie: „Jakim 
bohaterem filmowych chciałbyś/chciałabyś 
być?”.

Ruch to zdrowie
Troszczymy się o zdrowie naszych pracowników poprzez wspieranie ich 
w aktywnościach sportowych. W Roche funkcjonuje 8 klubów sportowych, a w ich 
działanie angażuje się 275 pracowników. Są wśród nich osoby zatrudnione w Roche 
Pharma i Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche w Warszawie i Poznaniu. Wspieramy 
inicjatywy sportowe, w które angażują się nasi pracownicy, m.in. udział pracowników 
Roche Diagnostics w Mistrzostwach Polski Firm Farmaceutycznych w Narciarstwie 
Alpejskim, udział w Mistrzostwach Polski Firm Farmaceutów w Maratonie MTB 
czy Poland Business Run.
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Dbamy o przyszłość
naszych pracowników

Roche zapewnia dobry start

W Roche zdajemy sobie sprawę, jak ogromny wpływ na przyszłość kariery zawodowej 
ma jej początek. Dlatego z otwartością i entuzjazmem podchodzimy do programów 
poświęconych absolwentom i studentom. Oferujemy im m.in. następujące programy:

Code4Life to program realizowany przez Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche od 
ponad 6 lat, obejmujący szereg wydarzeń i inicjatyw skierowanych do środowiska IT, 
takich jak konferencje, hackatony, meetupy i wiele innych.

Ich celem jest dzielenie się wiedzą ekspercką i pokazywanie możliwości, jakie daje 
praca na styku najnowszych technologii i medycyny.

Code4Life oddaje sens pracy w Globalnym Centrum: tworzone przez nas rozwiązania IT 
(code) wpływają na poprawę jakości życia pacjentów (life).

Absolwent w Roche – program stażowy 
skierowany do osób, które ukończyły studia 
magisterskie. Osoby zrekrutowane w ramach 
programu są zatrudnione w ramach umowy 
o pracę z możliwością korzystania ze 
wszystkich przypisanych tej formie zatrudnienia 
benefitów. Z 44 uczestników programu 
stażowego w Roche stałe zatrudnienie znalazły 
32 osoby.

Student w Roche – program płatnych praktyk 
dających możliwość pracy w trakcie studiów. 
W 2019 roku z programu Student w Roche 
skorzystało 28 osób.
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Aktywności lokalne

Tam, gdzie prowadzimy naszą działalność, angażujemy się na rzecz lokalnych społeczności.

Globalny program Children’s Walk. Marsz 
dla Afryki – Roche angażuje się w program 
Children’s Walk już od początku jego istnienia. 
Od 2003 roku, czyli pierwszego spaceru 
Children’s Walk, 230 000 pracowników Roche 
zebrało ponad 18 mln franków szwajcarskich. 
W 2019 roku w kampanii uczestniczyły 164 
oddziały Roche w 74 krajach. W naszym 
oddziale w Polsce wprowadziliśmy nową 
formę Children’s Walk – tzw. wirtualny spacer, 
który odbył się w dniach 25-27 czerwca. 
Zmiana ta umożliwiła przyłączenie się do akcji 
zarówno pracownikom biurowym, jak i tym 
pracującym w terenie.

Roche Children’s Walk jest sztandarową 
światową inicjatywą pracowników Roche. 
Do zebranej przez nich kwoty firma Roche 
dokłada jej równowartość, a pieniądze 
te zostają wykorzystane na wsparcie 
lokalnych inicjatyw na rzecz dzieci zarówno 
w obszarach działalności firmy, jak i w krajach 
rozwijających się, takich jak Malawi, Etiopia 
i Filipiny. Większość funduszy zebranych 
w ramach Roche Children’s Walk trafia 
na konto Funduszu Powierniczego Roche 
Employee Action and Charity (Re&Act), 
będącego prawnie niezależną organizacją 
charytatywną. Re&Act współpracuje z wieloma 
organizacjami, w tym z UNICEF i ActionAid 
Malawi, w zakresie wspierania programów 
edukacyjnych i zdrowotnych, które promują 
samowystarczalne życie.

Calories4Others – inicjatywa, która 
zaangażowała do regularnego wysiłku ponad 
1/3 pracowników Globalnego Centrum 
Rozwiązań IT Roche i przełożyła się na 
realną pomoc pod postacią finansowego 
wsparcia jednego z pracowników, który uległ 
poważnemu wypadkowi. Inicjatywa polega na 
wymienianiu zmierzonych poprzez aplikację 
Endomondo kalorii bądź kilometrów na 
pieniądze przeznaczone na cele charytatywne. 
W 2019 roku udało się przekazać za pomocą 
akcji 27 000 PLN.

Fundusz Stypendialny Towarzystwa 
Nasz Dom - wsparliśmy autorski 
ogólnopolski program edukacyjny, w ramach 
którego 28 dzieci z instytucjonalnej i rodzinnej 
pieczy zastępczej mogło skorzystać 
z dodatkowych 313 godzin lekcyjnych 
z zakresu przedmiotów ścisłych: matematyki 
(dla klas I-VIII) oraz fizyki i chemii (dla 
klas VII-VIII). Program jest skierowany do 
dzieci, które chcą poprawić swoją sytuację 
szkolną, uzupełnić wiedzę, chcą się rozwijać, 
dokształcać i ukończyć dany etap edukacji.

Honorowe oddawanie krwi – akcja odbyła się 
w grudniu 2019 roku w Warszawie i Poznaniu. 
Do oddania krwi zgłosiło się 71 pracowników. 
Od osób, które kwalifikowały się do oddania, 
zebrano 18,7 litra krwi.

Magdalena Waśniewska, Country Clinical 
Operations Leader:
„Pracujemy dla dobra pacjentów, tworząc 
i wprowadzając na rynek leki ratujące 
albo ułatwiające życie. Krwi nie da się 
wyprodukować, chcemy więc tak od siebie, 
po ludzku pomóc tym, którzy potrzebują tego 
bezcennego leku. Krew zawsze była, jest i 
będzie potrzebna, dlatego angażujemy naszą 
energię, optymizm i działania dla dobra innych”.

Zainicjowane przez naszych pracowników działania
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„Podnosimy świadomość 
ekologiczną swoich 
pracowników”.

Roche jako firma odpowiedzialna społecznie, 
dla której zrównoważony rozwój stanowi 
priorytet, stawia sobie ambitne cele związane 
z ograniczaniem negatywnego wpływu 
na środowisko.

Podnosimy świadomość ekologiczną swoich pracowników poprzez proekologiczne 
inicjatywy, m.in. szkolenia oraz wewnętrzne kampanie. Jedna z nich – „Know-how 
Eco” – pokazuje, że nawet najmniejsze, z pozoru mało znaczące zmiany przynoszą duże 
rezultaty. W Roche wyznajemy zasadę, że działania proekologiczne weszły nam w krew 
i są naszą rutyną. Zrównoważony rozwój to nasz priorytet.

Nasze wyniki środowiskowe

Całkowite zużycie Roche Polska Roche Diagnostics Polska

Energia ze źródeł nieodnawialnych 7767 GJ 19213 GJ

Energia ze źródeł odnawialnych 1121 GJ 169 GJ

Woda 6638 m3 1030 m3
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• Ograniczyliśmy zużycie plastiku: 
umożliwialiśmy korzystanie z zielonych 
lunchboxów wielokrotnego użytku 
pracownikom, którzy kupują lunch 
w restauracji i chcą go przynieść do biura.

• Wprowadziliśmy dystrybutory wody, 
zdecydowanie ograniczając zużycie 
plastikowych butelek na wodę. 
Podczas spotkań używamy wyłącznie 
przyjaznych środowisku karafek.

• Wycofaliśmy plastikowe kubki 
z wolnostojących dystrybutorów 
i zastąpiliśmy je papierowymi.

• W naszych biurach zapewniamy kompletną 
segregację odpadów (papier, plastik, 
szkło, komunalne). Identyczna segregacja 
występuje w śmietnikach budynkowych.

• Zamawiamy materiały biurowe 
u dostawcy, który posiada certyfikat 
Easy on the Planet, czyli produkuje je 
z poszanowaniem środowiska z użyciem 
materiałów pochodzących z recyklingu.

• Prowadzimy akcję „FollowMePrinting”, która 
pozwala zarządzać wydrukami (wydruk 
dwustronny ustawiony jako główny, wydruk 
czarny z 80% nasycenia czarnego).

• Zastępujemy jednorazowe artykuły biurowe 
wielorazowymi tam, gdzie to możliwe, 
np. w wewnętrznej korespondencji.

• Dajemy wszystkim nowym pracownikom 
butelki wielokrotnego użytku.

Zielone biuro Roche
Wszystkie wynajmowane przez nas budynki biurowe posiadają certyfikat BREEAM, 
który jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych w Europie metod oceny budynków 
pod kątem ich ekologiczności.

Certyfikat ten ocenia efektywność budynków w obszarach dotyczących m.in. lokalizacji, 
bliskości komunikacji miejskiej, komfortu osób pracujących w danym biurze, zarządzania 
energią, gospodarowania odpadami, zastosowania oszczędnej gospodarki wodnej, ochrony 
przed emisją zanieczyszczeń oraz innowacyjności. Podczas aranżacji nowych biur oraz 
remontów już istniejących stosujemy ekologiczne materiały i rozwiązania przyjazne środowisku. 
Zainwestowaliśmy ponad 10 mln zł w wymianę budynkowych agregatów chłodniczych, aby 
wyeliminować substancje, które niszczą warstwę ozonową. Aktualnie wszystkie wynajmowane 
przez nas budynki zawierają urządzenia z naturalnymi, przyjaznymi środowisku czynnikami 
chłodniczymi.

Działania realizowane w ramach kampanii
„Know-How Eco”

Maria Pacholec, Facility Specialist:
„Odpowiedzialność wobec środowiska, ograniczanie negatywnego wpływu na nie i życie 
w duchu less waste to wartości, którymi kieruję się na co dzień. Jestem dumna, że Roche 
Polska podziela te wartości i wprowadza rozwiązania, które pozwalają w łatwy sposób zmienić 
nasze nawyki na bardziej przyjazne środowisku. To, co mnie najbardziej cieszy, to otwartość 
Roche na pomysły, które mogę realizować, inspirując przy tym innych do zmiany zachowań na 
proekologiczne zarówno w biurze jak, i w domu”.
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Energia - wykorzystujemy jej alternatywne źródła

W budynkach, w których pracujemy, częściowo wykorzystujemy energię pochodzącą 
z odnawialnych źródeł. Naszym celem jest, by w najbliższych latach wykorzystywano ją 
w całości we wszystkich wynajmowanych przez nas budynkach.

Jakie działania podejmujemy, by ograniczyć zużycie energii w biurach?

Woda - strategiczny surowiec

Zdając sobie sprawę z ograniczonych zasobów wodnych, inwestujemy w działania 
wspierające oszczędną gospodarkę wodną.

Jakie działania podejmujemy, by ograniczyć zużycie wody?

Wykorzystujemy oświetlenie typu LED wraz z zastosowaniem 
odpowiednich rozwiązań eko.

Używamy sprzętu AGD o najwyższej klasie efektywności 
energetycznej. 

Stosujemy energooszczędne ustawienia klimatyzatorów.

Monitorujemy liczniki głównych instalacji budynkowych 
wykorzystujących wodę,analizując jej zużycie. 

Szybko reagujemy, eliminując ewentualne awarie, przecieki.

Zamontowaliśmy we wszystkich naszych kranach perlatory, które 
zmniejszają zużycie wody.

Stosujemy nawozy naturalne, które dostarczają mikro- 
i makroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin 
w naszych biurach. Unikamy szkodliwych dla środowiska herbicydów 
i pestycydów.

Nie odpady, ale surowce

Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialne gospodarowanie odpadami ma ogromne 
znaczenie dla przyszłości naszej planety.

Jakie działania podejmujemy w tym kierunku?

Jesteśmy przyjaźni środowisku

Utrzymanie czystości naszych biur odbywa się zgodnie z naturalnymi metodami.

Jakie działania podejmujemy, by nie szkodzić środowisku?

Zapewniamy we wszystkich naszych biurach kompletną segregację 
odpadów (papier, plastik, szkło, odpady komunalne).

Dbamy o recykling elektrośmieci oraz baterii.

Zastosowaliśmy nowoczesne dystrybutory do wody Vivreau, dzięki 
czemu zużyliśmy w drugim półroczu 2019 roku ponad 55 tys. butelek 
plastikowych mniej w porównaniu do analogicznego okresu, w którym 
nie używaliśmy tych urządzeń.

Środki czystości, używane w naszych biurach, są przyjazne 
środowisku, biodegradowalne, posiadają odpowiednie atesty oraz 
są dopuszczone do użytku przez Ministerstwo Zdrowia i Państwowy 
Zakład Higieny.
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Zapewniamy pracownikom transport busem pomiędzy biurami Roche 
w Warszawie i Poznaniu.Warszawa

Poznań

Promujemy dojazd do biura komunikacją miejską lub rowerem  
(zapewniamy parkingi, szatnie oraz prysznice dla rowerzystów).

Kupujemy m.in. samochody hybrydowe oraz w technologii 
BlueMotion, która pozwala na obniżenie zużycia paliwa i emisji 
dwutlenku węgla.

Przeprowadzamy szkolenia i edukujemy pracowników z zakresu 
ekologicznej i bezpiecznej jazdy.

Przeprowadziliśmy testy samochodów elektrycznych i hybrydowych, 
które w przyszłości mogą być wykorzystywane w celach służbowych.

Oferujemy pracownikom biura w Warszawie przejazdy specjalnym 
busem do najbliższej stacji metra.

Ekologia na stałe wpisana w nasz transport

Dokładamy wszelkich starań, by transport do/z pracy naszych pracowników był jak 
najbardziej ekologiczny.

Jakie działania podejmujemy w tym kierunku?

Grupa Eco-Active

Pracownicy Roche Diagnostics nie tylko aktywnie angażują się w inicjatywy proekologiczne 
organizowane przez Roche, ale starają się także lokalnie wywierać pozytywny wpływ na 
środowisko. Powołana oddolnie przez pracowników grupa Eco-Active odbywa regularne 
spotkania, a jej członkowie realizują wybrane przez siebie zadania proekologiczne w mniejszych 
podgrupach. Podjęte inicjatywy to m.in. utworzenie w wewnętrznym medium społecznościowym 
grupy „Green side of Roche”, gdzie regularnie pojawiają się posty promujące ekologiczny styl 
życia, dostarczające przydatnych wskazówek np. na temat ecodrivingu, segregowania śmieci, 
a nawet tego, jak uczynić swoją szafę bardziej przyjazną środowisku, zmniejszając negatywny 
wpływ fast fashion na planetę. Ponadto grupa prowadzi działania edukacyjne poprzez 
komunikację wewnętrzną wśród pozostałych pracowników oraz ambasadorów ekologicznego 
stylu życia.

Inicjatywa wewnętrzna

Maria Pacholec, Facility Specialist:
„Cieszę się, że firma, w której pracuję, podejmuje działania nakłaniające swoich pracowników 
do korzystania z niskoemisyjnego transportu. Możliwości mamy aktualnie bardzo wiele: rower, 
hulajnoga czy komunikacja miejska, ale dotrzeć do biura możemy również na piechotę czy 
biegając. Sama korzystam z dojazdów rowerem. To nie tylko ekologiczne, ale i prozdrowotne. 
Wiele zależy od nas samych i naszych motywacji, ale wsparcie z zewnątrz jest bardzo budujące”.
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GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub 
usługi 19, 56, 59

GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 15, 23

GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej 15, 23

GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji 23

GRI 102-6 Obsługiwane rynki 19, 41

GRI 102-7 Skala działalności 18-21

GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację 
deklaracje, zasady i inicjatywy 77

GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach, udział 
w Radach Programowych 77

GRI 102-14 Oświadczenie najwyższego kierownictwa (Roche Polska, 
Roche Diagnostics, Globalnego Centrum Rozwiązań IT) 6-11

GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów społecznych, środowiskowych 
i ekonomicznych organizacji 15, 39

GRI 102-16 Wartość organizacji, kodeksu etyki, zasady i normy zachowań 44, 77

GRI 102-18 Struktura organizacji (uproszczony schemat) 18

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Zgodność działalności z prawem i regulacjami 44, 77

O raporcie

Relacje z interesariuszami nr str

GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 
raportującą 65

GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy 
angażowanych przez organizację 30, 77

GRR 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy 30, 34, 77

GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy 34

Relacje z dostawcami nr str

GRI 204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych 
lokalizacjach prowadzenia działalności 69

Nasze produkty i usługi nr str

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Skuteczność, bezpieczeństwo i jakość leków 44

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów 44

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Dostępność leków 33, 41-43
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Innowacje nr str

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Inwestycje w obszarze R&D w 2019 roku 62-63

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Inwestycje w rozwiązania informatyczne - 
bioinformatyka 72-73

Wskaźnik własny 
Roche

Przykłady wymiany doświadczeń i wsparcia inicjatyw 
naukowych środowiska medycznego i diagnostycznego 66, 71

Wskaźnik własny 
Roche

Wartość wsparcia udziału lekarzy w naukowych kongresach 
krajowych i zagranicznych (PLN) 55

Wskaźnik własny 
Roche Wydatki na R&D w raportowanym roku 62

Wskaźnik własny 
Roche

Wartość kontraktów ze współpracy Globalnego Centrum 
Rozwiązań IT Roche w raportowanym roku 20

Wskaźnik własny 
Roche

Inwestycje Roche Polska w badania i rozwój w obszarze 
badań klinicznych 41

Zaangażowanie społeczne nr str

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Edukacja prozdrowotna 30-37

Wskaźnik własny 
Roche

Wysokość wsparcia udzielonego przez Roche Polska 
organizacjom i stowarzyszeniom pacjentów 31

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Współpraca z towarzystwami naukowymi 48-49

Wskaźnik własny 
Roche

Wsparcie towarzystw naukowych przez Roche Polska w 2019 
roku 48-49

GRI 413-1 Programy społeczne dotyczące zaangażowania społeczności 
lokalnej 92

Miejsce pracy nr str

GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób 
świadczących pracę na rzecz organizacji, w tym: 81

GRI 102-8 Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj 
zatrudnienia 81

Wskaźnik własny 
Roche Średni staż pracy w firmie (w latach) 81

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Budowanie zaangażowania pracowników 86

GRI 103-1/2/3 Ważny temat: Wsparcie rozwoju zawodowego osób młodych 91

GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom 
pełnoetatowym 82-83

GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia 
ustawicznego 86

GRI 405-1
Różnorodność − skład ciał zarządzających i kadry 
pracowniczej w podziale na kategorie płci, wieku i innych 
wskaźników różnorodności

81

Tematy środowiskowe nr str

GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji 97, 100

GRI 303-1 Całkowite zużycie wody 97, 100




