
P A C J E N C I 
Ponad 700 tysiącom polskich pacjentów 
dostarczyliśmy leki poprawiające jakość 
ich życia i zdrowia. Nasze innowacyjne  
rozwiązania diagnostyczne wsparły pra-
cę większości polskich szpitali, stacji 
krwiodawstwa i placówek naukowo-
-diagnostycznych.  

I N N O W A C J E 
W Polsce zlokalizowane są wiodące  
na świecie innowacyjne ośrodki Roche:  
Regionalne Centrum Badań Klinicz-
nych dla Europy Centralnej, Globalne 
Centrum Rozwiązań IT oraz Centrum  
Naukowo-Przemysłowe powstałe w part-
nerstwie z Centrum Onkologii – Instytutem  
im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

P A R T N E R S T W O 
Roche i Genentech od lat współpracują  
ze środowiskami naukowymi, akade-
mickimi oraz lekarskimi. W 2016 roku 
zainwestowaliśmy w odkrycie naukow-
ców Uniwersytetu Warszawskiego doty-
czące wykorzystania stabilnego mRNA  
– to spektakularny przykład wynalazku 
i komercjalizacji nauki w Polsce.

Kim jesteśmy?
Innowacja: mamy to w genach. Pracujemy w wielu 
dziedzinach i wielu miejscach świata, dokonując  
odkryć naukowych i na nowo definiując cele badawcze,  
by poprawiać jakość życia pacjentów.

Tworzymy medycynę przyszłości w przekonaniu,  
że nowoczesne rozwiązania medyczne są pilnie potrzebne. 
Z sercem i zaangażowaniem staramy się zmieniać życie 
chorych na lepsze, dlatego odważnie podejmujemy decyzje 
i działania. Wierzymy, 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.
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O raporcie 
Począwszy od 2014 roku firma Roche Polska corocznie 
podsumowuje swoją działalność i jej wpływ  
na szeroko rozumiane otoczenie społeczne  
w „Raportach zaangażowania społecznego”  
(publikacje za lata 2014 i 2015 dostępne są na stronie 
www.roche.pl w zakładce Odpowiedzialność).  
W raporcie za rok 2016 po raz pierwszy przedstawiamy 
dwie spółki: Roche Polska i Roche Diagnostics Polska, 
przybliżając czytelnikom także nasze osiągnięcia  
i dokonania na polu diagnostyki. Jesteśmy jedyną 
grupą firm, która zapewnia pacjentom, lekarzom  
i szpitalom kompleksowe rozwiązania terapeutyczne  
– od diagnostyki poprzez proces leczenia. 

Szczegółowe informacje i wartości liczbowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zostały zebrane 
podczas wewnętrznego procesu gromadzenia i przetwarzania danych. Raport bazuje także na globalnych 
wytycznych i procedurach Grupy Roche oraz zasadach sprawozdawczości finansowej.

 Publikacja została wydrukowana na papierze ekologicznym 
 Cyclus Print. Dzięki wykorzystaniu papieru pochodzącego 
 z makulatury zredukowano negatywny wpływ na środowisko.



Odpowiedzialny rozwój  
wymaga odważnych decyzji

Wraz z dostarczaniem innowacyjnych rozwią-
zań dla zdrowia w postaci leków i technologii 
medycznych, innowacyjne firmy przemysłu far-
maceutycznego, takie jak Roche, biorą na siebie 
jednocześnie odpowiedzialność za przyszłość i ja-
kość leczenia polskich pacjentów w szerokim ho-
ryzoncie czasowym.

Od tego, jak dzisiaj wykorzystamy nasz potencjał, 
możliwości i zasoby, zależy to, w jaki sposób i kiedy 
kolejne innowacje w medycynie będą dostępne dla 
pacjentów w Polsce. Kształtowanie długofalowej 
polityki w obszarze społecznego zaangażowania 
to przede wszystkim odpowiedzialność i zobowią-
zanie wobec wszystkich uczestników polskiego  
systemu ochrony zdrowia.
Dlatego nasze wysiłki w minionym roku skupi-
liśmy na tych obszarach działalności w Polsce, 
które mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
gospodarki opartej na wiedzy i wykorzystaniu 
potencjału innowacyjnego przemysłu farmaceu-
tycznego. Chciałbym podkreślić, że blisko 80% 
środków pozyskanych z refundacji leków rein-
westujemy w działalność w Polsce, z tego 60% 
na działalność badawczo-rozwojową. Inwestycje 
Roche Polska w badania kliniczne i opracowy-
wanie innowacyjnych technologii informatycz-
nych w naszym kraju przekroczyły w 2016 roku 
kwotę 542 mln zł.

Badania nad rozwojem nowych leków prowa-
dzone będą m.in. w Centrum Naukowo-Prze-
mysłowym, które mamy zaszczyt współtworzyć 
z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Powstanie 
pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka on-
kologicznego realizującego badania kliniczne wczes- 
nych faz wypełnia dotychczasową lukę w procesie 
tworzenia nowoczesnych leków w Polsce i umożliwia 
polskim badaczom udział w unikalnych projektach  
badawczych.

Skala inwestycji Roche w Polsce i kolejne podej-
mowane przez naszą firmę przedsięwzięcia mają 
jeden wspólny mianownik – odpowiedzialne za-
angażowanie i wspieranie budowania ekosystemu 
dla innowacji w medycynie, których beneficjentem  
będą pacjenci w Polsce.
Jestem pewien, że podejmowane przez nas działa-
nia są i będą realną wartością dla nas wszystkich.

„Inwestycje Roche Polska 
w badania kliniczne 

i opracowywanie  
innowacyjnych technologii 

informatycznych  
w naszym kraju przekroczyły 

w 2016 roku kwotę 542 mln zł”.
Wiktor Janicki  

Sektor ochrony zdrowia to szczególna gałąź polskiej gospodarki  
– obszar o znaczeniu strategicznym, mający wpływ na życie i zdrowie 
setek tysięcy ludzi. 

Wiktor Janicki 
dyrektor generalny Roche Polska

Roche | Raport 2016
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Diagnostyka in vitro jest kluczem do 
prawidłowego doboru skutecznej terapii

Łącząc metody diagnostyczne oraz innowacyjne 
terapie, Roche pomaga milionom pacjentów na 
całym świecie, w tym także w Polsce. Mimo że 
w naszym kraju na diagnostykę in vitro przezna-
cza się tylko około 3% całkowitych kosztów opieki 
zdrowotnej, to wyniki badań laboratoryjnych sta-
nowią około 70% kryteriów podejmowania decyzji 
w pracy lekarzy. Im lepsza i bardziej niezawodna 
diagnostyka na początku łańcucha podejmowania 
decyzji, tym lepsza i mniej obciążająca dla budżetu 
państwa jest kompleksowa opieka nad pacjentem. 

Mając do dyspozycji harmonijnie współpracu-
jące diagnostykę i farmację, możemy skutecz-
nie realizować ideę medycyny personalizowanej 
w praktyce, dopasowując leczenie do potrzeb kon-
kretnego pacjenta. Takie innowacyjne podejście 
do leczenia jest możliwe dzięki połączeniu wie-
dzy o mechanizmach molekularnych (wewnątrz- 
komórkowych) oraz testów diagnostycznych, któ-
rych precyzyjne wyniki pozwalają dopasować 
leki do określonej grupy chorych, a nawet indy-
widualnych pacjentów. Dzięki temu zróżnico-
wane reakcje organizmów pacjentów na leczenie 
tej samej choroby przestają stanowić przeszkodę 
w skutecznym przeprowadzeniu terapii. Wierzę, 
że medycyna personalizowana to realna szansa 
na zdrowie dla wielu pacjentów. 

Zapewniamy polskim laboratoriom, lekarzom 
i pacjentom najnowsze i najbardziej czułe testy 

diagnostyczne, które pozwalają podjąć decyzję, 
jakie leki i w jakiej dawce są najskuteczniejsze 
dla danego pacjenta. Pomagamy w osiągnięciu 
jak największych korzyści terapeutycznych dla 
pacjentów oraz w zmniejszeniu kosztów opieki 
zdrowotnej. Nasze testy diagnostyczne są obecne 
praktycznie w każdym polskim szpitalu. W 2016 
roku wykonano w Polsce 179 milionów testów 
z wykorzystaniem sprzętu i odczynników Roche. 

W związku z tym, że Roche Diagnostics Polska 
działa nie tylko w Polsce, ale także w 11 innych 
krajach Europy i Azji, przyczyniamy się do roz-
powszechniania najnowszej generacji zaawan-
sowanych technologii diagnostycznych również 
w regionach, które są w trakcie opracowywania 
funkcjonalnego i nowoczesnego systemu opieki 
zdrowotnej. 

Wierzę, że diagnostyka in vitro stanowi fascynu-
jący obszar generowania i przetwarzania infor-
macji, które w istotny sposób przyczyniają się do 
właściwego leczenia, a tym samym do poprawy 
zdrowia każdego pacjenta. 

„W 2016 roku wykonano 
w Polsce 179 milionów  
testów diagnostycznych  

z wykorzystaniem sprzętu 
i odczynników Roche”. 

dr Tomas Petr

Bardzo cieszy mnie, że niniejsza publikacja przedstawia działania 
dwóch funkcjonujących w Polsce w ramach Grupy Roche spółek:  
Roche Polska oraz Roche Diagnostics Polska.

dr Tomas Petr 
dyrektor generalny Roche Diagnostics Polska 

Roche | Raport 2016
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Roche na świecie  
i w Polsce
Roche jest światowym pionierem w dziedzinie farmaceutyki i diagnostyki,  
który wykorzystując zaawansowane technologie i osiągnięcia nauki, koncentruje się  
na realizacji swojego głównego celu, jakim jest poprawa życia pacjentów. Połączenie 
wiedzy i doświadczenia z zakresu farmacji i diagnostyki w ramach jednej firmy czyni  
z Roche lidera w obszarze medycyny personalizowanej – nowoczesnej strategii leczenia, 
która ma na celu dopasowanie najbardziej właściwej terapii dla każdego pacjenta  
w najlepszy możliwy sposób.

W tym rozdziale

•  Leki Roche i kluczowe produkty Roche Diagnostics w Polsce
•  Działalność Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche
•  Nasze osiągnięcia w 2016 roku 
•  Ponad 100 lat historii obecności Roche w Polsce 
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Grupa Roche

Roche, będąc największą na świecie firmą biotech-
nologiczną, jest producentem wielu leków stoso-
wanych w takich dziedzinach terapeutycznych, 
jak onkologia, immunologia, choroby zakaźne, 
okulistyka oraz choroby centralnego układu ner-
wowego. Firma jest również światowym liderem 
w dziedzinie diagnostyki in vitro, diagnostyki 
molekularnej oraz pionierem w zakresie kom-
pleksowej opieki diabetologicznej. 

Założona w 1896 roku firma Roche już od po-
nad 120 lat wywiera istotny wpływ na zdrowie 
i życie pacjentów na całym świecie, poszukując 
wciąż lepszych sposobów zapobiegania choro-
bom, diagnozowania ich i leczenia. Roche nie-
ustannie dąży do poprawy dostępu pacjentów 
do innowacji medycznych poprzez współpracę 
ze wszystkimi interesariuszami. 

29 leków opracowanych  
             przez Roche, 
w tym ratujące życie antybiotyki, leki przeciwmalaryczne  
i chemioterapeutyki, znajduje się na liście leków pod-
stawowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Osiem razy z rzędu Grupa Roche została uznana za  
lidera zrównoważonego rozwoju w sektorze farmaceu-
tycznym, biotechnologicznym i nauk przyrodniczych  
(według indeksu Dow Jones Sustainability).

Grupa Roche z siedzibą w Bazylei  
w Szwajcarii w 2016 roku zatrudniała

ponad

94 000 pracowników
 
w ponad

 100 krajach  
                    na świecie 
i przeznaczyła 

9,9 mld franków  
                szwajcarskich (CHF) 
na inwestycje w badania i rozwój.
 

Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 

50,6 mld franków         
                       szwajcarskich.

 

 

pracowników na świecie*

regionalne centra badawczo-rozwojowe w obszarze 
farmacji i diagnostyki na świecie 

zakładów produkcyjnych w obszarze farmacji  
i diagnostyki na świecie 

25 494 pracowników  
w Ameryce Północnej 

Bazylea i Kaiseraugust, Szwajcaria ( )
Mannheim i Penzberg, Niemcy ( )

94 052

22 26

Chugai,  
Tokio, Japonia ( )

Szanghaj,
Chiny ( )  

Genentech,  
San Francisco, USA ( )

Siedziba główna Grupy Roche
Największe oddziały Roche pod względem liczby pracowników
Oddziały Roche prowadzące działalność badawczo-rozwojową w obszarze farmacji i diagnostyki
Zakłady produkcyjne Roche
Odziały Roche prowadzące dystrybucję i sprzedaż w obszarze farmacji i diagnostyki
* dotyczy liczby pracowników w przeliczeniu na pełen etat 

4587 pracowników  
w Ameryce Łacińskiej

1166 pracowników  
w Afryce

21 235 pracowników  
w Azji

701 pracowników w Australii  
i Nowej Zelandii
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 Więcej informacji 
 na stronie www.genentech.com 

 Więcej informacji 
 na stronie www.roche.com 

Integralną częścią Grupy Roche jest dominują-
ca na rynku biotechnologicznym firma Genen-
tech (Stany Zjednoczone). Jej działalność polega 
na odkrywaniu, opracowywaniu, wytwarzaniu 
i wprowadzaniu na rynek leków przeznaczonych 
dla pacjentów cierpiących na poważne lub zagra-
żające życiu choroby.
Genentech szczyci się imponującymi osiągnię-
ciami na wszystkich etapach opracowywania no-
wych leków i udostępniania ich pacjentom – od 
badań prowadzących do odkrycia nowych cząs- 
teczek przez rozwój kliniczny, po wytwarzanie 
i wprowadzanie na rynek. Dzięki wprowadzeniu 
na rynek wielu produktów opartych na białkach 
może pochwalić się doświadczeniem w zakresie 
całościowego opracowania leku – od A do Z, 
czyli przekształcenia kiełkującego w laborato-
rium pomysłu w nową terapię dla potrzebują-
cych pacjentów.
Badania naukowe stanowią pierwszy krok do 
powstania potencjalnych produktów, a organi-
zacja badawcza firmy Genentech należy do naj-
lepszych na świecie. 

Filozofia działania Grupy Roche:  
tworzymy trwałą wartość, wpływając  
na poprawę zdrowia teraz i w przyszłości 

Ponadto Grupa Roche ma większościowe 
udziały w firmie Chugai w Japonii. 

Ponadto dzięki swoim naukowcom firma Genentech 
uzyskała na całym świecie około 

10 500 aktualnych, 
                                   niewygasłych 
patentów, a około  

7000 wniosków  
                          patentowych 
jest w trakcie rozpatrywania. 

Genentech zatrudnia około 

 1200 naukowców  
                             i  

135 pracowników 

na stanowiskach postdoktoranckich, którzy stale publi-
kują istotne artykuły w prestiżowych, recenzowanych 
czasopismach, a ich nazwiska znajdują się na listach 
najczęściej cytowanych naukowców na świecie. 

Prace badawcze skupiają się głównie na takich 
dziedzinach jak onkologia, immunologia, choroby 
metaboliczne, neurobiologia i choroby zakaźne.

Roche jako największa na świecie firma 
biotechnologiczna i główny 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 zapewniamy 
zrównoważony wzrost i wartość naszym udziałowcom, 
pracownikom oraz inwestorom. 

Genentech,  
San Francisco

Chugai, Tokio
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Grupa Roche w 2016 roku

Roche w Polsce – dziś 

Wyznaczamy nowe kierunki  
w terapii 
Rozwijaliśmy immunoterapię nowotworów w leczeniu 
chorych na raka pęcherza oraz płuca, a także nowe 
terapie raka piersi.

Pracujemy nad skutecznym 
leczeniem chorób rzadkich krwi  
i stwardnienia rozsianego
Prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe nad cząs- 
teczką przynoszącą korzyści terapeutyczne pacjen-
tom z hemofilią typu A, a także nad nowym leczeniem 
stwardnienia rozsianego.

Opracowujemy uznane, 
innowacyjne terapie
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) 
przyznała pięciu lekom Roche status terapii przeło-
mowej (breakthrough therapy).

Wspieramy polską gospodarkę poprzez wielomilionowe inwestycje 
w badania i rozwój, transfer wiedzy oraz współpracę z polskimi 
naukowcami.

Roche  
Polska Sp. z o.o. 
• Lider wśród firm zajmujących się do-

starczaniem innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie ochrony zdrowia

• Kluczowy dostawca wysokospecjalistycz-
nych leków stosowanych głównie w lecz-
nictwie szpitalnym, w takich obszarach 
terapeutycznych, jak: onkologia, reu-
matologia, transplantologia, neurologia, 
nefrologia i inne

• Sponsor badań klinicznych umożliwia-
jących polskim pacjentom dostęp do 
innowacyjnych terapii

• Koordynator prac badawczo-rozwojo-
wych w 11 krajach Europy Centralnej 
– Siedziba Regionalnego Centrum Ba-
dań Klinicznych dla Europy Centralnej 

• Dostawca rozwiązań IT wspierających 
pracę ponad 91 tysięcy pracowników 
w ponad 100 krajach – siedziba Glo-
balnego Centrum Rozwiązań IT Roche

• Współtwórca, wspólnie z Warszawskim 
Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, Centrum Naukowo-
-Przemysłowego, pierwszego w Polsce 
ośrodka badań onkologicznych wczes- 
nych faz

Roche Diagnostics  
Polska Sp. z o.o.
• Światowy lider w diagnostyce medycznej

• Dostawca innowacyjnych i wiarygod-
nych rozwiązań w zakresie badań biome-
dycznych, diagnostyki laboratoryjnej oraz 
indywidualnego monitoringu pacjenta

• Dystrybutor produktów umożliwiających 
diagnozowanie chorób uwarunkowa-
nych genetycznie, w szczególności no-
wotworowych, które nie miałyby szans 
na rozpoznanie przy użyciu metod ana-
lityki konwencjonalnej

• Regionalne Centrum Wsparcia Klientów 
wspomagające codziennie pracę tysięcy 
diagnostów, lekarzy i naukowców z sze-
ściu krajów w Europie

• Siedziba Management Center Poland & 
East Europe odpowiedzialnego za za-
pewnienie dostępu do produktów Roche 
Diagnostics w 11 krajach w Europie i Azji

Roche Diabetes Care  
Polska Sp. z o.o.
• Dystrybutor wyrobów medycznych do-

minującej marki Accu-Check, stosowa-
nych w terapii cukrzycy

Szczegółowe informacje 
na temat działalności spółki Roche 
Diabetes Care Polska dostępne są 
stronie www.roche.pl w zakładce 
Diabetologia

W ramach Grupy Roche działają w Polsce trzy spółki: 

50,6 mld  
franków szwajcarskich  
– wartość sprzedaży  
Grupy Roche w 2016 roku

Działamy w partnerstwie  
na rzecz poprawy dostępu  
do opieki zdrowotnej
Uczestniczyliśmy w globalnym projekcie w regionie  
Afryki Subsaharyjskiej na rzecz poprawy dostępu  
chorych do diagnostyki i leczenia. 

Zmieniamy na lepsze pracę 
laboratoriów
Wprowadziliśmy platformę cobas e 801, przyspieszając 
i upraszczając testy laboratoryjne.

Zrównoważony rozwój jest osią 
naszej działalności 
Ósmy rok z rzędu Grupa Roche została uznana za Lidera 
Zrównoważonego Rozwoju w sektorze firm farmaceu-
tycznych, według indeksów Dow Jones Sustainability.

27 milionów  
            pacjentów 
leczonych 
kluczowymi  
25 lekami Roche

29 leków Roche  
              na liście 
leków podstawowych 
Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO)

9,9 mln  
                 inwestycji 
w badania i rozwój 
(+5% w odniesieniu 
do 2015 roku) 

311 726 
pacjentów uczestniczących 
w badaniach  
klinicznych

Grupa Roche w 2016 roku w liczbach
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Wskaźnik      Roche Polska i Roche Diagnostics Polska 

Przychody netto ze sprzedaży Sprzedaż leków: 

Sprzedaż Roche Diagnostics Polska: 

Eksport usług (dot. Roche Polska): 

940,5 mln zł

401,8 mln zł

649,1 mln zł

Liczba pracowników 952 osoby

Liczba pacjentów włączonych w badania kliniczne 
prowadzone przez Roche w Polsce 1040
Wydatki na badania i rozwój  
(dot. Roche Polska) 

Ogółem:

  
W tym wydatki na badania kliniczne: 
 
W tym wydatki na usługi informatyczne: 

542,9 mln zł
 

102,5 mln zł
 

440,4 mln zł

Liczba leków Roche dostępnych na polskim rynku 
według nazw handlowych, bez zróżnicowania na dawki 32
Liczba leków Roche refundowanych (dostępnych  
ze środków publicznych) 22
Liczba testów wykonywanych w Polsce (na podstawie 
liczby urządzeń i sprzedaży odczynników)

 179 000 000
Liczba analizatorów do badań diagnostycznych 
i naukowych Roche używanych w Polsce  
i w Management Center Poland & East Europe

 
 11 489

Liczba wszystkich produktów (w tym analizatorów, 
odczynników, materiałów zużywalnych) Roche 
Diagnostics dostępnych na polskim rynku 5107
Liczba szpitali i placówek, w których używane  
są analizatory Roche

Szpitali

Regionalnych Centrów Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa

Placówek naukowo-badawczych

1110
13

315

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

Poznański oddział 
Globalnego 
Centrum 
Rozwiązań  
IT Roche
ul. Baraniaka 88 D 
61-131 Poznań

Roche 
Diagnostics 
Polska Sp. z o.o.
Wybrzeże Gdyńskie 6B 
01-531 Warszawa

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

Siedziby spółek Roche Polska i Roche Diagnostics Polska 

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

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

Roche w Polsce Gdańsk

Olsztyn

Szczecin

Zielona 
Góra

Bydgoszcz Toruń

Białystok

Lublin

Łódź

Kielce

Katowice

Opole

Wrocław

Rzeszów

Kraków

POZNAŃ WARSZAWA
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Leki Roche

Nazwa (handlowa  
i międzynarodowa) 
Rodzaj substancji czynnej

Mechanizm działania  
i zastosowanie 

Alecenza (alektynib)  
lek chemiczny

Lek hamujący aktywność wewnątrzkomórkowych enzymów (kinaz  
tyrozynowych ALK oraz RET). Stosowany jest u chorych z ALK-dodatnim 
(z wadliwą wersją genu wytwarzającego enzym ALK) zaawansowanym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca wcześniej leczonych kryzotynibem.  

Avastin (bewacyzumab)  
lek biologiczny

Humanizowane przeciwciało monoklonalne łączące się wybiórczo z czyn-
nikiem wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) i w ten sposób hamujące po-
wstawanie naczyń krwionośnych. Lek jest stosowany w leczeniu chorych 
na raka jelita grubego, piersi, płuc, nerki, zaawansowanego raka jajnika 
i jajowodu, pierwotnego raka otrzewnej oraz raka szyjki macicy.

CellCept  
(mykofenolan mofetylu)  
lek chemiczny

Lek immunosupresyjny do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami 
w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepionego narządu.

Cotellic (kobimetynib)  
lek chemiczny

Działa poprzez bezpośrednie blokowanie białka MEK (biorącego 
udział w stymulowaniu prawidłowego podziału komórek) oraz poprzez  
zapobieganie jego aktywacji przez nieprawidłową formę białka BRAF.  
Cotellic (kobimetynib) jest stosowany w skojarzeniu z lekiem Zelboraf  
(wemurafenib) w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka  
z obecnością mutacji BRAF.

Erivedge (wismodegib)  
lek chemiczny

Inhibitor wewnątrzkomórkowego szlaku sygnałowego Hedgehog. Jest 
wskazany w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego lub 
przerzutowego raka podstawnokomórkowego skóry po wyczerpaniu 
możliwości leczenia chirurgicznego lub radioterapii.

Esbriet (pirfenidon)  
lek chemiczny

Zmniejsza wytwarzane fibroblastów i innych substancji w procesie 
włóknienia płuc chorych na idiopatyczne włóknienie płuc. Zareje-
strowany do stosowania w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc 
u osób dorosłych.

Gazyvaro (obinutuzumab) 
lek biologiczny

Humanizowane przeciwciało monoklonalne, które łączy się z antygenem  
CD20 na powierzchni limfocytów B. Znajduje zastosowanie w leczeniu 
chorych na  przewlekłą białaczkę limfocytową i chłoniaka grudkowego. 

Herceptin (trastuzumab)  
lek biologiczny

Humanizowane przeciwciało monoklonalne wskazane w leczeniu doro-
słych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi (komórki tego nowotworu  
mają na powierzchni białko zwane HER2) jako terapia uzupełniająca 
po operacji we wczesnym stadium oraz jako leczenie przedoperacyjne 
w przypadku guzów powyżej 2 cm, a także w chorobie uogólnionej. 
Zarejestrowany także do stosowania w HER2-dodatnim raku żołądka 
w połączeniu z innymi lekami.

Do leczenia raka piersi dostępne są forma podskórna oraz dożylna leku. 

Kadcyla  
(trastuzumab emtanzyna)  
lek biologiczny

Połączenie trastuzumabu z DM1 – substancją toksyczną, która działa 
po wniknięciu do komórki nowotworowej. Lek wskazany jest w mono-
terapii w leczeniu dorosłych chorych na zaawansowanego HER2-do-
datniego raka piersi, u których doszło do niepowodzenia leczenia le-
kiem Herceptin w chorobie przerzutowej. 

MabThera (rytuksymab)  
lek biologiczny

Chimeryczne przeciwciało monoklonalne, które łączy się z antygenem 
CD20 na powierzchni limfocytów B. MabThera znajduje zastosowanie 
w leczeniu chorych na niektóre podtypy chłoniaków nieziarniczych, 
przewlekłą białaczkę limfocytową, reumatoidalne zapalenie stawów 
i niektóre rodzaje zapalenia naczyń.

Madopar  
(lewodopa i benzerazyd)  
lek chemiczny

Benzerazyd hamuje przemianę lewodopy w dopaminę poza mózgiem 
i dzięki temu lewodopa w większej ilości przedostaje się do mózgu 
i przekształca w dopaminę. Lek zarejestrowany do leczenia objawowego  
choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg. 

Mircera (glikol 
metoksypolietylenowy 
epoetyny beta)  
lek biologiczny

Stymuluje produkcję krwinek czerwonych poprzez wpływ na receptor 
erytropoetyny. Lek znajduje zastosowanie u pacjentów z niedokrwisto-
ścią spowodowaną przewlekłą chorobą nerek.

Pegasys (pegylowany 
interferon alfa 2a)
lek biologiczny

Interferon o przedłużonym działaniu, który modyfikuje odpowiedź  
układu odpornościowego organizmu w celu zwalczania zakażenia 
i ciężkich chorób. Może być stosowany w leczeniu przewlekłych  
wirusowych zapaleń wątroby typu B i C.

Perjeta (pertuzumab)  
lek biologiczny

Humanizowane przeciwciało monoklonalne hamujące aktywność  
receptora HER2. Lek stosowany w skojarzeniu z trastuzumabem i do-
cetakselem u chorych z HER2-dodatnim zaawansowanym rakiem piersi  
oraz w leczeniu przedoperacyjnym wczesnego raka piersi w przypad-
ku guzów powyżej 2 cm. 

Pulmozyme (dornaza alfa) 
lek biologiczny

Rekombinowany ludzki enzym rhDNaza rozcinający DNA zawarte w plwo- 
cinie i w ten sposób zmniejszający jej gęstość i lepkość. Wskazany w le-
czeniu chorych na mukowiscydozę.

RoActemra (tocilizumab)  
lek biologiczny

Humanizowane przeciwciało monoklonalne, które hamuje działanie 
interleukiny 6 (IL-6). Lek znajduje zastosowanie w terapii dorosłych 
pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS).  
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).

Tamiflu (oseltamiwir)  
lek chemiczny

Lek przeciwwirusowy, który blokuje funkcję białka wirusa neuraminidazy. 
Stosowany w leczeniu grypy u dzieci i osób dorosłych, a także w zapo-
bieganiu grypie po kontakcie z osobą chorą.

Tarceva (erlotynib)  
lek chemiczny

Lek ukierunkowany na zahamowanie aktywności receptora dla naskór-
kowego czynnika wzrostu (EGFR). Erlotynib stosowany jest u chorych 
z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z aktywują-
cymi mutacjami EGFR. 

Valcyte (walgancyklowir)  
lek chemiczny

Doustny lek przeciwwirusowy. Stosowany w zapobieganiu chorobie 
cytomegalowirusowej wywołanej zakażeniem wirusem CMV u biorców 
przeszczepów. Wskazany również w leczeniu cytomegalowirusowego 
zapalenia siatkówki u dorosłych pacjentów z zespołem nabytego nie-
doboru odporności (AIDS).

Zelboraf (wemurafenib)  
 lek chemiczny

Inhibitor BRAF, białka biorącego udział w pobudzaniu podziału komórki.  
Lek stosowany u chorych z zaawansowanym czerniakiem, u których 
w komórkach nowotworu występuje zmutowany gen BRAF.
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Kluczowe produkty Roche Diagnostics w Polsce

asze analizatory, testy i rozwiązania są 
wykorzystywane w większości publicznych oraz 
komercyjnych placówek ochrony zdrowia w procesie 
diagnostycznym, a także w wielu ośrodkach 
naukowych. Służą one do oznaczeń rutynowych 
i specjalistycznych, a nowoczesne biomarkery 
umożliwiają szybką i wiarygodną diagnostykę 
pacjenta, jak również monitorowanie skuteczności 
leczenia oraz stratyfikację ryzyka u chorych osób.  

Produkty Molecular Solutions

Zdrowie kobiety

Test cobas HPV jest stosowany do populacyjnych badań przesiewowych 
w profilaktyce raka szyjki macicy. Wykrywanie DNA 14 genotypów wyso-
kiego ryzyka wirusa HPV i jednoczesna identyfikacja typu 16 i 18 pozwalają  
na zwiększenie czułości klinicznej badań przeglądowych. Pogłębiona diagno-
styka histopatologiczna przeprowadzana jest testami CINtec, pozwalającymi  
na określenie zaawansowania zmian w wymazie cytologicznym lub w biopsji  
na podstawie analizy poziomu ekspresji białka p16. Badania DNA prowadzone 
są z wykorzystaniem systemu cobas 4800, natomiast badania histopatologiczne 
za pomocą analizatorów BenchMark.

Onkologia

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania do diagnostyki onkologicznej pacjen-
tów dla zakładów patomorfologii, biologii molekularnej i genetyki. Dzięki zau-
tomatyzowanym systemom do barwień specjalnych i immunohistochemicznych 
typu BenchMark oraz wystandaryzowanym odczynnikom zapewniamy zunifiko-
waną diagnostykę dla każdego pacjenta. Nasza współpraca z wieloma firma-
mi farmaceutycznymi owocuje skutecznym połączeniem diagnostyki i leczenia. 
Dzięki zastosowaniu przeciwciała PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) w diagno-
styce raka piersi i żołądka wielu pacjentów otrzymało skuteczną przeciwno-
wotworową terapię celowaną. Spełniając oczekiwania środowiska medyczne-
go i pacjentów, nieustannie wprowadzamy nowe przeciwciała do naszej oferty, 
aby zapewnić patomorfologom możliwość stawiania jeszcze bardziej precyzyj-
nych rozpoznań. Krokiem milowym było wprowadzenie dwóch klonów prze-
ciwciała PD-L1, szeroko stosowanego biomarkera w immunoterapii nowotworów,  
m.in. raka urotelialnego czy niedrobnokomórkowego raka płuca. Oferujemy nie 
tylko automatyzację barwień, ale również system do zarządzania obiegiem próbki 
w laboratorium histopatologicznym – VANTAGE. Dzięki generowaniu unikalnych 
kodów umożliwia on wyeliminowanie znakowania ręcznego i redundacji da-
nych, a co za tym idzie – istotnie zmniejsza ryzyko błędu przy identyfikacji prób-
ki. W dobie cyfryzacji nie może również zabraknąć urządzenia do skanowania 
preparatów histopatologicznych. Wysokoprzepustowy skaner iScanHT umożliwia 
nie tylko wirtualne konsultacje preparatów, lecz także znajduje zastosowanie 
w procesie dydaktycznym.

Wirusologia

Testy wirusologiczne przeznaczone do ilościowego wykrywania materiału gene-
tycznego wirusów stosowane są w monitorowaniu leczenia przewlekłego wiru-
sowego zapalenie wątroby typu B i C oraz AIDS. Przed rozpoczęciem terapii test 
cobas HCV GT pozwala na określenie genotypu wirusa, na podstawie którego 
lekarz dobiera odpowiednie leczenie pacjenta. Infekcje oportunistyczne wirusem 
cytomegalii u pacjentów poddawanych terapii retrowirusowej wykrywane są te-
stem CMV. Systemy cobas 4800 i COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan w pełni 
automatyzują badania molekularne wirusów i wraz z technologicznie zaawan-
sowanymi testami dostarczają klinicznie istotnych wyników.

N
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Produkty Centralized and Point of Care Solutions

COBAS  
Integra 400 PLus

Wielofunkcyjny analizator biochemiczny o dowolnym dostępie przeznaczony 
dla małych i średnich laboratoriów, benchtop. Wydajność do 340 testów foto-
metrycznych/godz, do 400 testów/godz. z ISE. System odczynnikowy zamknięty. 
Ponad 150 różnych aplikacji dla panelu z zakresu enzymów, substratów, białek 
specyficznych, leków, substancji uzależniających, elektrolitów i koagulologii. 

cobas 6000

Modułowy system zintegrowany drugiej generacji jest przeznaczony dla  
dużych i średnich laboratoriów. Umożliwia wykonywanie 95% rutynowych 
badań biochemicznych i immunochemicznych oraz inteligentne zarządzanie 
transportem badanego materiału. Zapewnia możliwość zlecania próbek pil-
nych w trakcie pracy systemu, automatycznego rozcieńczania próbek oraz 
rerun i reflexive testing. 

cobas e 411

To analizator do rutynowych oznaczeń z zakresu immunochemii z wykorzy-
staniem technologii elektrochemiluminescencji (ECL). Dostępny jest w wersji 
z rotorem i wersji w podajnikiem statywów. Cobas e 411 to następca analiza-
tora Elecsys 2010, odznaczający się nowoczesnym wyglądem i rozszerzonymi 
funkcjami oprogramowania. 

cobas t 411

Analizator koagulologiczny przeznaczony do średniej wielkości laboratoriów, 
umożliwiający wykonanie podstawowych badań z zakresu hemostazy. Ten mo-
del koagulometru wraz z zakresem możliwych do wykonania testów, będący 
następcą Coasysa Plus, otwiera listę urządzeń pod marką cobas mających 
umocnić obecność firmy Roche na rynku diagnostyki laboratoryjnej, posze-
rzając kompleksowość oferty.

cobas 6500

W pełni zautomatyzowany, zintegrowany system analizy moczu w modułowej 
platformie. System umożliwia pomiar właściwości fizykochemicznych moczu, 
wykorzystując unikalną, sprawdzoną technologię pasków Combur oraz ocenę 
mikroskopową osadu. Uzyskuje rzeczywisty, wysokiej jakości, cyfrowy obraz 
zdjęcia osadu, porównywalny z obrazem mikroskopowym (złoty standard). Ce-
chy wyróżniające ten system to standaryzacja badań z niewielkiej ilości próbki 
(2,8 ml), wydajność do 116 analiz/h, długi termin ważności pasków na pokła-
dzie analizatora (14 dni), eliminacja czynności manualnych dzięki możliwości 
wprowadzania danych kontroli jakości za pomocą odczytu tagu RFID, funkcja 
interaktywnej pomocy oraz możliwość bezpośredniego podłączenia do me-
diów (woda i ścieki). Dodatkowym atutem systemu cobas 6500 jest polskie 
oprogramowanie.

Badania dawców 
krwi

Badania przeglądowe dawców krwi technikami biologii molekularnej pozwalają  
na wykrywanie materiału genetycznego trzech wirusów jednocześnie: HCV, HBV 
i HIV. Stosowany w tym celu test cobas MPX służy poprawie bezpieczeństwa 
biorców preparatów krwiopochodnych, ograniczając ryzyko zakażenia wirusami.      
Badania przeprowadza się za pomocą systemu cobas s 201 wykorzystującego 
reakcję PCR w czasie rzeczywistym będącą złotym standardem w diagnostyce 
molekularnej.

Zakażenia 
szpitalne

Testy molekularne wykrywające DNA pozwalają przyśpieszyć wykrywanie mi-
kroorganizmów, co umożliwia lepszą kontrolę zakażeń nabytych w szpitalu. Test 
cobas Cdiff służy do bezpośredniego wykrycia genu toksyny B (tcdB) w toksyno-
gennych szczepach Clostridium difficile powodujących biegunki. Cobas MRSA SA 
jest testem jakościowym wykrywającym gronkowca złocistego i gronkowca zło-
cistego opornego na metycylinę w wymazach z nosa, w celu zapobiegania za-
każeniom i ich kontroli w opiece zdrowotnej.

Sepsa

LightCycler SeptiFast w ciągu kilku godzin wykrywa i identyfikuje bakteryjne 
i grzybicze DNA dla 25 patogenów w ludzkiej krwi. Stosuje się go w odniesieniu  
do obrazu klinicznego analiz mikrobiologicznych i/lub innych wskaźników labo-
ratoryjnych jako pomoc w postępowaniu u osób, u których podejrzewa się sepsę  
i inne bakteryjne/grzybicze zakażenia krwi, pozwalając na dobór skutecznej  
antybiotykoterapii.

Badania naukowe  
i translacyjne  
w medycynie

Dostarczamy specjalistyczne odczynniki i aparaturę do molekularnych badań na-
ukowych i translacyjnych w medycynie oraz diagnostycznych, wykorzystujących 
technologię PCR w czasie rzeczywistym. Na podstawie otrzymanych wyników 
możliwe jest wykrywanie patogenów związanych z procesami chorobotwórczymi, 
identyfikacja nowych i znanych mutacji genetycznych czy ocena ekspresji genów 
w poszukiwaniu nowych biomarkerów do diagnostyki i monitorowania leczenia. 

Sekwencjonowanie 
następnej generacji 
(NGS) w badaniach 
naukowych

Odczynniki Roche NimbleGen wykorzystywane w połączeniu z platformami 
do sekwencjonowania nowej generacji – NGS (Next Generation Sequencing)  
umożliwiają poznanie sekwencji nukleotydowej w obrębie: genomu, exomu lub 
specyficznie wybranych fragmentów DNA czy RNA. Sekwencjonowanie wybra-
nych genów pozwala na identyfikację zarówno znanych, jak i nowo powstałych  
mutacji odpowiedzialnych za procesy chorobowe. 

Badania prenatalne
Test prenatalny HARMONY pozwala precyzyjnie ocenić ryzyko wystąpienia mutacji 
chromosomowych – trisomii 13, 18, 21. Umożliwia ocenę ilości wolnego płodowego 
DNA, określenie płci płodu i aneuploidii chromosomów X i Y.
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Rozwijamy nowe terapie dla polskich 
pacjentów w Regionalnym Centrum 
Badań Klinicznych dla Europy Centralnej

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche  
z siedzibą w Warszawie i Poznaniu 
wspiera pracowników Roche w ponad 100 krajach

Dział międzynarodowych badań klinicznych Ro-
che Polska odgrywa istotną rolę w działalności 
badawczo-rozwojowej Grupy Roche. Dział od-
powiedzialny jest za wszystkie typy projektów 
badawczych, w tym służące rejestracji nowych 
produktów leczniczych. Roche Polska pracuje 
również nad upowszechnianiem najlepszych 
praktyk w badaniach klinicznych poprzez za-
angażowanie w działania Związku Pracodaw-
ców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych  

Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania oparte 
na najnowszych technologiach informatycznych 
wspierających pracę pracowników Roche w ponad  
100 krajach. Badania, rozwój, produkcja i dystry-
bucja nowoczesnych leków, zwłaszcza biotech-
nologicznych, nie byłyby możliwe bez zastoso-
wania zaawansowanych technologii. W ramach 
spółki Roche Polska działa Globalne Centrum 
Rozwiązań IT Roche z biurami w Warszawie 
i Poznaniu. Głównym zadaniem tego działu 
jest świadczenie usług IT w zakresie budowania 
i utrzymywania systemów informatycznych na 
rzecz oddziałów Roche na całym świecie. Jest 
ono ważnym centrum innowacyjnym, wpro-
wadzającym nowości technologiczne, jak in-
teligentne strzykawki, Machine Learning czy 
Virtual Reality. 

Więcej informacji 
o działalności badawczo-rozwojowej Roche 
w Polsce w rozdziale 3: „Innowacje w medycynie  
– Roche dla pacjentów”, na stronach 44-75 

Globalne Centrum Rozwiązań IT w Polsce łącznie 
zatrudnia ponad 420 osób pracujących w najno-
wocześniejszych technologiach IT. Od grudnia 
2016 roku dział ten ma także oddziały w Kuala 
Lumpur (Malezja) i Mississauga (Kanada), któ-
re skupiają się na wsparciu oddziałów w Azji 
i Ameryce.
Dzięki Globalnemu Centrum Rozwiązań IT 
w Polsce zatrudnienie znajduje ponad 3000 in-
formatyków zaangażowanych przez współpra-
cujące firmy zewnętrzne. 

INFARMA oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej 
Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Globalne Centrum Rozwiązań IT  
w Polsce łącznie zatrudnia  
ponad 420 osób pracujących  
w najnowocześniejszych technologiach

Roche Polska pracuje nad 
upowszechnianiem najlepszych 
praktyk w badaniach klinicznych 

aplikacje wspierające badania kliniczne  
nad nowymi lekami

Oprogramowanie tworzone  
przez ten dział obejmuje m.in.:

programy wspierające  
produkcję leków

oprogramowanie wspomagające  
wewnętrzne procesy

platformy do budowy portali internetowych 
dotyczących chorób oraz leków

Wartość kontraktów ze współpracy Globalnego 
Centrum Rozwiązań IT w Polsce w 2016 roku 
wyniosła około 323 mln zł 
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Protein Science Experiments 
– aplikacja wspierająca naukowców pracujących nad 
nowymi przeciwciałami monoklonalnymi, które mają 
olbrzymi potencjał jako nowe leki. Proces ich odkry-
wania jest skomplikowany i czasochłonny. Aplikacja 
pozwala przyspieszyć go, by jak najwcześniej otrzy-
mać odpowiedzi na pytania intrygujące naukowców. 
Zadaniem aplikacji PS Experiments jest sprawna 
agregacja danych ze wszystkich eksperymentów 
(jeden eksperyment obejmuje kilkadziesiąt tysięcy 
komórek) oraz ich wizualizacja w przygotowanych 
przez zespół panelach analitycznych.

ExpressionPlot 
– aplikacja wykorzystywana do analizy i wizualiza-
cji danych z wysokoprzepustowych eksperymen-
tów mających na celu globalny pomiar ekspresji 
genów w komórkach. Eksperymenty te opierają się 
w głównej mierze na technologii sekwencjonowa-
nia RNA i umożliwiają wgląd w molekularne pod-
łoże chorób oraz identyfikację nowych celów tera-
peutycznych. Analiza danych z sekwencjonowania 
wymaga umiejętności w zakresie programowania 
i statystyki, dlatego też współpraca biologii i bioin-
formatyki jest niezbędna.

mPOC 
– aplikacja mobilna iOS/Android zintegrowana 
z platformą Cobas Infinity, która służy do zarzą-
dzania przenośnymi urządzeniami diagnostycznymi.  
Aplikacja umożliwia koordynatorom urządzeń w pla-
cówkach medycznych (np. szpitalach) zarządzanie 
nimi z dala od terminala, bezpośrednio przy łóżku 
pacjenta. Aplikacja umożliwia sprawdzenie statusu 

technicznego urządzenia, przeniesienie konfiguracji 
z wadliwej aparatury na nową, a tym samym szyb-
ką wymianę niesprawnych urządzeń.

Smart Adherence 
– projekt stworzenia prototypu urządzeń do po-
dawania leku i oprogramowania, umożliwiających 
zdalne monitorowanie dawki przyjmowanej przez 
pacjenta. Urządzenia mają za zadanie rozwiąza-
nie problemu przyjmowania przez pacjentów nie-
optymalnej dawki. Rozwiązanie może być używa-
ne do monitorowania przestrzegania dawki przez 
pacjentów w badaniach klinicznych, jak również 
w produktach komercyjnych.

AssociationExplorer 
– aplikacja do identyfikacji zależności pomiędzy ge-
netycznymi biomarkerami i obserwacjami klinicznymi.

Parkinson Floodlight 
– aplikacja RPM Patient Monitoring – Floodlight to 
świetny przykład, w jaki sposób smartfony mogą 
być stosowane z dobrym skutkiem we współczesnej 
medycynie codziennej. Roche Pharma Research & 
Early Development opracowało system monitorowa-
nia opartego na smartfonach dla osób z chorobą 
Parkinsona. Uzupełnia on tradycyjne oceny lekarzy 
prowadzone za pomocą automatycznych testów, 
które w sposób ciągły mierzą fluktuacje objawów 
choroby. Może to być pierwszy przypadek, w któ-
rym taka aplikacja została użyta do oceny stopnia 
ciężkości choroby i stopnia objawów w programie 
rozwoju leków w chorobie Parkinsona.

Przykłady projektów Globalnego Centrum 
Rozwiązań IT Roche

Wspieramy diagnostów i naukowców  
z sześciu krajów w ich codziennej pracy 
z innowacyjnymi produktami Roche 
Diagnostics w Regionalnym Centrum 
Wsparcia Klientów
Efektywne działanie analizatorów dostarczanych 
przez Roche Diagnostics ma kluczowe znaczenie 
dla szybkiej i wiarygodnej diagnozy pacjentów 
oraz sprawnego procesu naukowego. Regionalne 
Centrum Wsparcia Klientów działające w spółce 
Roche Diagnostics Polska to 40 wysoko wykwali-
fikowanych specjalistów wspierających klientów 
w laboratoriach w Polsce i pięciu krajach sąsiedz-
kich: w Czechach, Rosji, na Litwie, Słowacji i na 
Węgrzech. Głównym zadaniem naszych eksper-
tów jest pomoc i rozwiązywanie bieżących pro-
blemów technicznych lub wątpliwości aplika-
cyjnych użytkowników analizatorów Roche we 
wszystkich obsługiwanych krajach. Wysoka sku-
teczność doradzania klientom przez telefon zna-
cząco skraca czas od pojawienia się problemu do 
jego rozwiązania, a tym samym przyspiesza do-
starczanie wiarygodnych wyników badań pacjen-
tom lub ich lekarzom. Bardziej skomplikowane 
problemy, których rozwiązanie wymaga wysoko 
wyspecjalizowanej wiedzy lub wizyty w labora-
torium, są natychmiast przekazywane na kolejne 
szczeble wsparcia technicznego. 

Docieramy do pacjentów na 11 rynkach 
w Europie i Azji
Od 1 stycznia 2014 roku Roche Diagnostics Pol-
ska odpowiada za dostarczanie innowacyjnych 
rozwiązań diagnostycznych i naukowych Roche 

Roche Diagnostics Polska
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania i wspieramy diagnostów  
oraz naukowców w Polsce i za granicą.

także w 11 innych krajach: Albanii, Armenii, 
Białorusi, Bułgarii, Czarnogórze, Kosowie, Ma-
cedonii, Mołdawii, Mongolii, Serbii i Ukrainie.  
Na 11 rynków eksportowych Roche Diagnostics 
Polska, we współpracy z lokalnymi partnerami, 
dostarcza najwyższej klasy rozwiązania diagno-
styczne, umożliwiając blisko 80 milionom pacjen-
tów korzystanie z uznanych na świecie, najbar-
dziej zaawansowanych metod diagnostycznych.  
Na rynkach tych Roche Diagnostics Polska działa 
wspólnie z lokalnymi dystrybutorami produktów 
Roche Diagnostics, odpowiedzialnymi m.in. za 
zapewnienie wsparcia technicznego oraz apli-
kacyjnego, które mają kluczowe znaczenie dla 
prawidłowej pracy każdego laboratorium. Dzięki 
nim nawet w krajach oddalonych o tysiące kilo-
metrów pracownicy laboratoriów mogą liczyć 
na profesjonalną pomoc aplikacyjną i obsługę 
serwisową, konieczną do uzyskania wysokiej 
jakości wyników niezbędnych do prawidłowej 
diagnozy pacjenta. Ponadto Roche Diagnostics 
Polska wspiera na rynkach eksportowych wie-
le wydarzeń o charakterze edukacyjnym i ak-
tywnie w nich uczestniczy, rozpowszechniając 
najnowszą wiedzę naukową i tworząc platformy 
wymiany doświadczeń dla specjalistów z krajów 
rozwijających się.

Dobra praktyka: 
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Roche w Polsce – nasze osiągnięcia w 2016 roku 

Roche Polska 
– część farmaceutyczna oraz Globalne Centrum Usług IT Roche  

(Roche Global IT Solutions)

Roche Diagnostics Polska

Utrzymaliśmy 
pozycję lidera  
na rynku diagnostyki 
laboratoryjnej.

Jako Management Center 
Poland & East Europe 

braliśmy udział  
w programie Global 
Access Program, 
którego celem jest 
zmniejszenie liczby zakażeń 
wirusem HIV. 

Zapewniliśmy dostęp 
do innowacyjnego 
leczenia dla pacjentów 
chorych na raka piersi, 
przewlekłą białaczkę limfocytową, 
podstawnokomórkowego 
raka skóry oraz idiopatyczne 
włóknienie płuc.

Dostarczyliśmy odczynniki do wykonania 

179 000 000 
testów diagnostycznych.

Rozszerzyliśmy zakres 
usług świadczonych  
dla 6 krajów  
             europejskich 
przez Regionalne Centrum Wsparcia 
Klienta, ograniczone dotychczas 
do obsługi klientów diagnostyki 
profesjonalnej, o wsparcie  
z zakresu diagnostyki tkankowej  
i molekularnej.

Umożliwiliśmy  

1040 

polskim pacjentom 
dostęp do innowacyjnego leczenia  
w ramach prowadzonych w Polsce  
60 badań klinicznych.

We współpracy z Centrum 
Onkologii – Instytutem im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

otworzyliśmy 
Centrum Naukowo- 
-Przemysłowe, 
pierwszy w Polsce kompleksowy 
ośrodek badań klinicznych 
wczesnych faz w onkologii.

Jesteśmy obecni  
w 13   Regionalnych  
                Centrach 
Krwiodawstwa, 
w których nasze testy przyczyniają 
się do zachowania najwyższych 
standardów i bezpieczeństwa  
w polskim krwiodawstwie.

Wdrażaliśmy Kodeks  
Etyki Branży Technologii  
Medycznych MedTech, 
działając na rzecz upowszechnienia 
najwyższych standardów etycznych  
i transparentności na rynku 
medycznym.

Dzielimy się 
wiedzą w obszarze 
najnowszych 
technologii IT 
– zorganizowaliśmy m.in. kolejną 
konferencję dla specjalistów 
Code4Life oraz cykl spotkań 
warsztatowych dla studentów IT  
– Code4Life Meetups.

Zostaliśmy 
sygnatariuszem  
Karty Różnorodności, 
zobowiązując się do zakazu 
dyskryminacji w miejscu pracy  
i działania na rzecz tworzenia  
i promocji różnorodności. 

Dostarczyliśmy  
leki dla ponad  

700 000 
polskich pacjentów.

Trzeci rok z rzędu 
otrzymaliśmy certyfikaty 
Top Employer Polska  
oraz Top Employer 
Europe.

Zajęliśmy wspólnie  
z Centrum Onkologii  
– Instytutem 
 I miejsce w rankingu 
     „Nie ma przyszłości  
bez przedsiębiorczości”  
oraz otrzymaliśmy tytuł 
Mecenasa Innowacji
w konkursie Orzeł Innowacji dziennika 
„Rzeczpospolita”.
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Roche w Polsce  
– od ponad 100 lat na rzecz ochrony 
zdrowia i rozwoju innowacji
Nasz dzisiejszy wkład w rozwój polskiej gospodarki i nauki, transfer 
innowacyjnych technologii oraz wiedzy mają swoje korzenie  
w ponadstuletniej obecności Roche w Polsce.

Jak całe polskie społeczeństwo, także pracownicy Roche żyją podczas wojny w skrajnie trudnych warunkach. Aby 
wesprzeć swoich pracowników, Rochepol (tak nazywała się wtedy firma) wypłaca jednorazowe premie oraz bez-
zwrotne pożyczki. Firma kupuje także artykuły spożywcze, które rozdaje lub sprzedaje pracownikom po obniżonych 
cenach. Mimo ogromnych trudności na rynku i spadającej sprzedaży liczba osób zatrudnionych w firmie ciągle 
rośnie, osiągając w roku 1944 aż 70 – stan ten jest skutkiem fikcyjnego zatrudniania „kobiet i mężczyzn z dobrych 
rodzin”, którzy w ten sposób unikają deportacji, wywózek na roboty i innych przejawów terroru niemieckiego oku-
panta. Na uwagę zasługuje również ofiarowanie przez Roche lekarstw o wartości 47 000 franków szwajcarskich 
rannym w Powstaniu Warszawskim.

Wybitni naukowcy Roche i Genentech
Zarówno Roche, jak i Genentech stworzyły warunki sprzyjające pracy licznych wybitnych  
naukowców, w tym także wielu polskiego pochodzenia. Wśród nich szczególne znaczenie mieli:

– laureat Nagrody Nobla, twórca  
przemysłowej syntezy witaminy C

Biochemik polskiego pochodzenia, uro-
dzony w 1897 roku we Włocławku, laureat 
Nagrody Nobla za pracę dotyczącą che-
micznej struktury i biologicznego działania 
hormonów kory nadnercza, twórca prze-
mysłowej syntezy witaminy C.

Tadeusz 
Reichstein  
(1897–1996) 

Leon Henryk 
Sternbach  
(1908–2005) 

Mark 
Sliwkowski 

– wybitny naukowiec i odkrywca  
benzodiazepin, skutecznych  
w leczeniu chronicznego niepokoju 

Chemik z polskimi korzeniami, absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Związany z firmą Roche przez ponad 60 lat, 
twórca Librium – pierwszego na świecie 
leku będącego pochodną benzodiazepiny  
o działaniu uspokajającym i przeciwlęko-
wym oraz Valium – najpopularniejszego 
i najlepiej sprzedającego się leku w histo-
rii Roche. Dr Sternbach przyczynił się do 
powstania 12 leków w Roche. Jego zami-
łowanie do odkryć naukowych przyniosło 
mu ponad 240 patentów, 122 publikacje, 
honorowe stopnie naukowe i wiele innych 
nagród. W 2005 roku został przyjęty do 
Narodowego Panteonu Sławy (National 
Hall of Fame of Inventors), obok takich 
naukowców jak Ludwik Pasteur czy To-
masz Edison.  

– zmienił paradygmat leczenia raka 
piersi z nadekspresją receptora HER2

Naukowiec polskiego pochodzenia, zwią-
zany z amerykańską firmą Genentech, 
badający receptory z rodziny HER i ich 
wpływ na rozwój nowotworów, współ-
twórca leku trastuzumab, który zrewo-
lucjonizował leczenie raka piersi.

1900–1957: 
początki, 
dynamiczny 
rozwój  
i zakończenie 
działalności

1896
Pierwsze produkty założo-
nej w 1896 roku w Bazylei 
szwajcarskiej firmy Hof-
fmann-La Roche docierają 
do pacjentów w Warszawie 
już w 1900 roku, zaledwie 
cztery lata po założeniu 
firmy w Szwajcarii.

11 sierpnia 1928 
powstaje Polska Spółka Wy-
tworów Chemicznych Ro-
che SA, jako samodzielna 
filia spółki w Bazylei i zakład 
produkcyjny. W latach 30. 
firma zanotowuje imponu-
jący wzrost produkcji oraz 
liczby zatrudnionych. Jed-
nak wybuch II wojny świa-
towej przerywa dobrą passę  
Roche w Polsce. 

1957 
wskutek zmian ustrojo-
wych Polska Spółka Wy-
tworów Chemicznych Ro-
che S.A. kończy działalność  
w naszym kraju.

Pomoc Roche  
dla Polaków  
w czasie    
II wojny 
światowej

Powrót  
w latach 90. 
XX wieku

1989 
firma Roche wraca do Pol-
ski i otwiera w Warszawie 
jednoosobowe przedstawi-
cielstwo firmy zagranicznej 
– Biuro Informacji Tech-
nicznej. 

1994 
powstaje spółka Roche 
Polska Sp. z o.o., która 
produkuje witaminy, sprzęt 
do diagnostyki medycz-
nej oraz substancje za-
pachowe. 

1998 
w ramach spółki Roche 
Polska pracę rozpoczyna 
dział diagnostyczny oferu-
jący wyroby do diagnostyki, 
w tym produkty z obszaru 
opieki diabetologicznej oraz 
produkty dla naukowców. 

2001 
powstaje odrębna spółka 
Roche Diagnostics Pol-
ska Sp. z o.o.

„Przez całe swoje życie kochałem 
chemię, kochałem pracę  
w laboratorium, uważałem to 
za coś najlepszego i najbardziej 
interesującego”.

„Nigdy nie zapomnę dnia,  
w którym poznałem wyniki 
naszego pierwszego badania 
klinicznego III fazy z udziałem 
chorych na HER2-dodatniego 
raka piersi. Zdałem sobie 
wówczas sprawę z tego,  
że leczenie nowotworów 
już nigdy nie będzie takie 
jak dotychczas. Kierowanie 
badaniami nad receptorem 
HER2 i wykorzystanie 
wyników tych badań przy 
opracowywaniu nowych 
terapii, które służą pacjentom 
– to najważniejsze osiągnięcia 
w mojej karierze”.
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Społeczna odpowiedzialność  
i zrównoważony rozwój 
w naszym działaniu
Zrównoważony rozwój to integralny element wizji i wartości Grupy Roche. 
Trzy aspekty zrównoważonego rozwoju – społeczny, środowiskowy i ekonomiczny  
– są od siebie zależne. Mamy świadomość, że długofalowy sukces odniesiemy  
tylko wtedy, gdy będziemy wypełniali nasze zobowiązania wobec społeczeństwa  
i środowiska naturalnego.

W tym rozdziale

• Kierownictwo Roche Polska i Roche Diagnostics Polska
• Z kim prowadzimy dialog
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Realizujemy długofalową strategię zrównoważonego rozwoju spółek 
Roche przede wszystkim poprzez zapewnienie polskim pacjentom 
dostępu do właściwej diagnostyki i innowacyjnych, ratujących życie  
i zdrowie terapii. 

Podstawą naszej komunikacji jest dialog. Aby prowadzić go skutecznie, 
wykorzystujemy rozmaite kanały komunikacji i sposoby dotarcia  
do zróżnicowanych grup odbiorców. 

Jak realizujemy ideę zrównoważonego 
rozwoju Roche w Polsce

Grupa Roche 
Prowadzimy otwarty i przejrzysty dialog  
z interesariuszami. Konstruktywny dialog  
z pacjentami, pracownikami opieki zdrowotnej, 
płatnikami, organami rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi to jeden z podstawowych elementów 
naszej działalności.

Roche Polska i Roche Diagnostics Polska: 
Dialog jest podstawą naszych relacji 

Rozwijamy polską naukę m.in. poprzez bada-
nia kliniczne nad nowymi lekami Roche w Pol-
sce. Udoskonalamy innowacyjne technologie 
bioinformatyczne, inwestujemy w nowoczes- 
ne rozwiązania IT. Dostarczamy też leki Roche  
ze Szwajcarii i krajów Unii Europejskiej pod-
miotom upoważnionym do obrotu produktami 
leczniczymi, by w ten sposób trafiały do szpitali, 
aptek i polskich pacjentów. 

Pracownicy
Utrzymujemy stały dialog z naszymi pracowni-
kami i nieustannie dbamy o jego jakość. Przepro-
wadzamy badania opinii na temat zaangażowania 
naszych pracowników. Rozwijamy komunikację 
w mediach społecznościowych, które sprzyjają 
wzajemnej wymianie informacji związanych nie 
tylko z tematyką biznesową. 

 Więcej informacji w rozdziale 4: 
„Roche tworzyMY – nasi pracownicy”, str. 76-89

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakotera-
pii leków Roche w Polsce jest wyrazem naszej 
troski o życie i zdrowie pacjentów. Współpra-
cujemy z odpowiednimi władzami i podmio-
tami regulującymi rynek wyrobów medycz-
nych i diagnostycznych w Polsce oraz w krajach  
Unii Europejskiej. 
Ważne miejsce w strategii zrównoważonego 
rozwoju zajmuje współpraca z organizacjami 
reprezentującymi polskich pacjentów. Ostat-
nim, chociaż nie najmniej istotnym elemen-
tem, o którym należy wspomnieć, jest to, że 
przestrzegamy Kodeksu Etyki Grupy Roche, 
zawierającego zasady i wartości korporacyj-
ne określające wszystkie aspekty działalności  
naszych spółek.

Przedstawiciele  
i instytucje ochrony zdrowia 
Przedstawiciele naszych firm spotykają się z leka-
rzami, pielęgniarkami, farmaceutami, naukowca-
mi prowadzącymi badania kliniczne, uczestniczą 
w sympozjach, konferencjach, kongresach. Współ-
pracujemy z instytucjami ochrony zdrowia, w tym 
towarzystwami naukowymi w projektach nauko-
wych, badawczych i prospołecznych.
W ramach specjalnych grup doradczych (Advisory 
Board) dyskutujemy ze specjalistami z danej dzie-
dziny medycyny. Roche Diagnostics dodatkowo 
pomaga użytkownikom swoich wyrobów poprzez 
telefoniczne centrum wsparcia. W komunikacji 
z tą grupą odbiorców korzystamy także z narzędzi 
online: mailingów i stron internetowych. 

 

Więcej informacji 
w rozdziale 3: 
„Innowacje 
w medycynie 
– Roche dla 
pacjentów”,  
str. 44-75

Przestrzegamy Kodeksu Etyki 
Grupy Roche, zawierającego zasady 
określające wszystkie aspekty 
działalności naszych spółek
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Stowarzyszenia i fundacje 
reprezentujące polskich pacjentów  
Współpracujemy ze stowarzyszeniami reprezen-
tującymi polskich pacjentów, wspierając projek-
ty edukacyjne skierowane do pacjentów i ogółu 
społeczeństwa. 

 Więcej informacji w rozdziale 3: 
„Innowacje w medycynie – Roche dla pacjentów”, 
str. 44-75

Dostawcy i partnerzy biznesowi 
Z naszymi partnerami i dostawcami komuniku-
jemy się w ramach codziennej współpracy bizne-
sowej oraz w ramach postępowań i zapytań prze-
targowych prowadzonych zgodnie z Kodeksem 
Etyki Dostawców Roche.

 Więcej informacji w rozdziale 5: 
„Partnerstwo w biznesie opiera się  
na odpowiedzialnych relacjach”, str. 90-103

Prowadzimy aktywny dialog w mediach 
społecznościowych – Twitter @RochePolska

Media
Utrzymujemy stały dialog z mediami i szeroko 
rozumianą opinią publiczną. Informacje na 
temat naszej działalności dostępne są na stronie  
www.roche.pl oraz na oficjalnym koncie @Roche 
Polska na portalu społecznościowym Twitter. Także 
tam zamieszczamy aktualności oraz prowadzimy 
dialog z naszymi interesariuszami. 
W związku z dynamicznym rozwojem techno-
logii cyfrowych i coraz większą popularnością 
opiniotwórczych mediów społecznościowych 
od 2015 roku Roche Polska rozwija komuni-
kację digitalową i kontaktuje się oficjalnie na 
Twitterze jako @RochePolska. Na naszym kon-
cie zamieszczamy informacje dotyczące bieżą-
cych wydarzeń, w których uczestniczy nasza 
firma, oraz ważne branżowe publikacje infor-
macyjne związane z szeroko rozumianą tematy-
ką ochrony zdrowia. Komentujemy wydarzenia 
i aktywnie wymieniamy wnioski i opinie z in-
nymi użytkownikami Twittera. Dzięki oficjal-
nemu profilowi Roche Polska na Twitterze nie 
tylko zyskaliśmy dodatkowy kanał komunikacji 
zewnętrznej, lecz także zabieramy głos w spo-
łecznej dyskusji w kluczowych dla nas obsza-
rach terapeutycznych. Poprzez kanał Twitter  
@RochePolska stale uczestniczymy w społecznej 
debacie o ochronie zdrowia w mediach cyfrowych. 
Z dumą odnotowujemy, że nasze konto w 2016 roku  
śledziło ponad 400 followersów.

Pracę w Roche Polska rozpoczę-
łam 20 lat temu jako przedstawi-
ciel medyczny. Współpracowałam 
wówczas z lekarzami. Obecnie 
mam przyjemność współpraco-
wać z organizacjami pacjen-
tów. Od wielu lat działamy z ni-
mi wspólnie, wspierając wiele 
cennych inicjatyw, które mają na 
celu poprawę sytuacji chorych, 
edukację na temat profilaktyki, 
diagnostyki i terapii wielu cho-
rób. Każdego dnia uczestniczę 
w akcjach propagujących zdro-
wy tryb życia i dbanie o swoje 
zdrowie. Współpraca z organi-
zacjami pacjentów jest bardzo 
ważna, pozwala zrozumieć po-
trzeby chorych, ich rodzin i przy-
jaciół, dzięki czemu możemy po 
prostu lepiej pomagać. 

Prowadząc od wielu lat badania kliniczne, wiem, że kluczową rolą w prawidłowym ich przeprowadzeniu 
jest dobra i mądra współpraca pomiędzy sponsorem badania a zespołem badawczym, w którego skład 
wchodzą lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, analitycy medyczni etc. Tylko jasna i otwarta komunikacja, dobra 
organizacja badania zarówno po stronie zespołu badawczego, jak i sponsora, a także szkolenia warunku-
ją prawidłowe przeprowadzenie badania. Dzięki bliskiej, opartej na zaufaniu współpracy w pełni chronimy 
prawa i bezpieczeństwo pacjenta, gromadzimy rzetelne dane, które pomagają podejmować decyzje co do 
dalszego rozwoju lub wstrzymania prac nad daną cząsteczką. Lekarze to też najbardziej wiarygodne źródło 
informacji o badaniach klinicznych dla pacjentów. Lekarz reprezentuje nas – sponsorów – przed pacjen-
tem. Dlatego tak istotne jest, aby środowisko medyczne w pełni rozumiało istotę badań i cel konkretnego 
badania proponowanego pacjentowi. Lekarz musi mieć pełne informacje, aby umiał pomóc pacjentowi 
w podjęciu świadomej decyzji o udziale w badaniu. Nasza rola jako sponsora badania jest więc bardzo 
istotna. Musimy stale pracować nad swoimi kompetencjami i wiedzą, bo to my przekazujemy informacje 
o badaniu, badanym leku, procedurach badania etc, które później dostanie pacjent od swojego lekarza.
Pracując w dziale badań klinicznych, mam świadomość, że wpływam na rozwój medycyny, to zobowią-
zuje mnie do pracy o najwyższej jakości oraz ciągłego rozwoju.

Joanna  
Straburzyńska
specjalista  
ds. kontaktów 
z organizacjami 
pacjentów  
w Roche Polska

Justyna Łukaszewicz 
regionalny kierownik projektu 
w dziale międzynarodowych 
badań klinicznych Roche Polska

Niezależnie od tego, kto jest moim 
partnerem biznesowym, zawsze 
na pierwszy plan wysuwa się czło-
wiek i jego potrzeby związane ze 
świadczeniami na rzecz pacjenta. 
Od 14 lat pracuję w dziale sprze-
daży Roche. Moje codzienne dzia-
łania informacyjne skierowane są 
do lekarzy, farmaceutów, a także 
pielęgniarek. Przez te lata miałam 
możliwość współpracy ze specjali-
stami z różnych obszarów terapeu-
tycznych: kardiologii, reumatologii, 
hematologii, onkologii i chirur-
gii onkologicznej. Roche oferuje 
chorym najnowocześniejsze ce-
lowane leki, a ja jestem uczestni-
kiem procesu, który pozwala na 
to, by właściwi pacjenci otrzymali 
je w odpowiednim czasie. To daje 
mi prawdziwą satysfakcję.

Małgorzata 
Wachowicz
konsultant medyczny 
w Roche Polska

Kontaktuję się głównie z eks-
pertami i badaczami z różnych 
obszarów terapeutycznych. Klu-
czowe działania zespołu, któ-
rym zarządzam, są nastawione  
na ścisłą, partnerską współ-
pracę i wymianę doświadczeń 
ze środowiskiem medycznym. 
Staramy się przekazywać naj-
nowszą wiedzę na temat na-
szych innowacyjnych produk-
tów, wspierać rozwój ośrodków 
badawczych oraz odpowiadać na 
potrzeby lekarzy. W swojej pra-
cy najbardziej cenię to, że mogę 
pracować z wyjątkowymi ludź-
mi, od których każdego dnia 
uczę się nowych rzeczy i dzięki  
którym rozwijam swoje umie-
jętności.

Agnieszka  
Wilk-Piekara 
kierownik zespołu 
regionalnych doradców 
medycznych  
w Roche Polska

Pracuję na rzecz poszerzania świa-
domości na temat dostępu do ba-
dań genetycznych. Bez względu 
na wielkość wykonujących testy 
genetyczne ośrodków, priorytetem 
zawsze jest dostępność badań dla 
jak największej grupy pacjentów. 
Niezależnie od tego, czy rozma-
wiam z genetykami, onkologami, 
czy też ginekologami, przekazuję 
im informacje na temat nowych 
rozwiązań i badań genetycznych 
związanych z detekcją mutacji 
dziedzicznych i somatycznych. 
Dzięki temu możliwe jest zasto-
sowanie personalizowanej terapii. 
Każdy pacjent, który otrzymał wy-
nik w oparciu o nasze rozwiązania 
diagnostyczne, daje mi poczucie 
spełnionej misji zawodowej i mo-
tywację do dalszej pracy.

Adam Olejnik 
kierownik  
ds. marketingu 
produktów z grupy 
sekwencjonowania 
genetycznego w Roche 
Diagnostics Polska 

Dobra praktyka: 
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Zarząd Roche Polska

Filip Filipczuk
dyrektor ds. IT

Krzysztof Kaczyński
dyrektor ds. handlowych 

i dystrybucji

Wiktor Janicki
dyrektor generalny

Jean Copley 
dyrektor ds. finansowych 

Marcin Mazurowski
dyrektor Globalnego  
Centrum Rozwiązań IT 
Roche w Polsce

Mariusz Mulas
dyrektor Globalnego 

Centrum Rozwiązań IT 
Roche w Polsce 

Aleksander Sowa
dyrektor ds. strategii 
rozwoju produktów  

Krzysztof Adamcewicz
dyrektor ds. korporacyjnych

Agnieszka Brzezińska
dyrektor ds. medycznych 

Agnieszka Kosowska
dyrektor ds. prawnych  
i komunikacji 

Anna Karska-Szymańska
dyrektor ds. strategii produktów 

Wojciech Kaczmarski
dyrektor międzynarodowych 

badań klinicznych  
w regionie Europy Centralnej 

Wojciech Frydrych
dyrektor ds. sprzedaży 

Katarzyna Tomczak
dyrektor ds. personalnych 

Paweł Pyszlak
dyrektor Globalnego 
Centrum Rozwiązań IT  
Roche w Polsce
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Zarząd Roche Diagnostics Polska

Jacek Jopek
dyrektor ds. serwisu 
technicznego

Beata Wiktorowicz
international key 
account manager

Renata Popielecka
dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu MCPL&EE

Krzysztof Gabrylewski
dyrektor ds. IT

Krzysztof Politowski
zastępca dyrektora 
ds. Controllingu

Kristin Dittrich-Kahl
dyrektor Regionalnego 
Centrum Wsparcia Klienta

Katarzyna Anyszkiewicz-Kucharczyk 
dyrektor ds. prawnych,  

regulacji i jakości

Rafał Stachurek
dyrektor ds. Centralized  

and Point of Care Solutions 

Tomas Petr
dyrektor generalny

Alicja Kosmulska
dyrektor ds. Molecular Solutions

Magdalena Dąbrowiecka
dyrektor ds. finansów, logistyki 

oraz administracji 
przed- i posprzedażnej

Wojciech Lemski
dyrektor ds. medycznych
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Innowacje w medycynie  
 – Roche dla pacjentów 
Rok 2016 był dla Roche Polska szczególny. Podążając za najnowszymi 
europejskimi standardami klinicznymi, udało nam się poszerzyć dostęp  
pacjentów do innowacyjnych leków. 

W tym rozdziale

•  Nasze starania o zwiększenie dostępu polskich pacjentów do innowacyjnych metod 
diagnostycznych i terapii

•  Programy wsparcia pacjentów oraz modernizacji procesów diagnostyczno-leczniczych
•  Współpraca Roche Polska z organizacjami pacjentów i środowiskiem medycznym
•  Badania kliniczne 
•  Przykłady wymiany doświadczeń i wsparcia inicjatyw naukowych środowiska 

medycznego i diagnostycznego w Polsce 
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Działalność badawcza to kluczowy element 
naszej odpowiedzialności społecznej

Każdego dnia wspomagamy lekarzy w ich co-
dziennej walce o zdrowie i życie pacjentów, współ-
pracujemy ze środowiskami akademickimi i me-
dycznymi. 
 
Jako firma, której filozofią działania jest nieustan-
ny rozwój i innowacyjność, dokładamy starań, by 
polscy pacjenci mieli możliwie szeroki dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki i terapii, stale współpra-
cując w tym obszarze z decydentami. Jednocześ- 
nie jesteśmy przekonani, że wśród kluczowych 
obszarów pozwalających poprawić sytuację pa-
cjentów w naszym kraju, jak i wpływających na 
rozwój polskiej gospodarki, innowacyjność i na-
uka będą miały znaczenie szczególne. Dlatego od 
lat angażujemy się w działalność badawczą i roz-
wojową w Polsce, czyniąc z tych obszarów kluczo-
wy element odpowiedzialności społecznej firmy. 
 
To właśnie w Polsce działają dwa innowacyjne  
ośrodki Roche: Regionalne Centrum Badań Kli-
nicznych dla Europy Centralnej, które umożliwia 
polskim pacjentom dostęp do najnowocześniej-
szych terapii, nieosiągalnych w standardowej 
ścieżce leczenia,  oraz  działające w obszarze 
zaawansowanych technologii informatycz-
nych Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche. 
Wspólnie z warszawskim Centrum Onkolo-
gii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie 
– Roche Polska współtworzy także Centrum 

Naukowo-Przemysłowe, które otwiera ścieżkę  
dla rozwoju innowacji w medycynie w Polsce.

Nowo powołane centrum to modelowy przykład 
współpracy nauki z biznesem, dzięki któremu 
polscy badacze będą mieli unikalną możliwość 
prac badawczo-rozwojowych nad terapiami sto-
sowanymi w onkologii we wczesnych fazach po-
wstawania leku. 
 
Dzięki stałej współpracy Roche ze środowiskami 
naukowymi w Polsce możliwe są takie projekty, 
jak komercjalizacja odkrycia badaczy z Uniwer-
sytetu Warszawskiego i dalszy rozwój polskiego 
wynalazku. Głęboko wierzymy, że wielomilionowe 
inwestycje Roche Polska w badania i rozwój oraz 
transfer know-how, a także współpraca z polskimi 
naukowcami przyczynią się do rozwoju innowa-
cyjnych gałęzi polskiej gospodarki i korzystnie 
wpłyną na sytuację pacjentów w naszym kraju. „Wśród obszarów pozwalających  

poprawić sytuację pacjentów w naszym 
kraju, jak i wpływających na rozwój 
polskiej gospodarki, innowacyjność i nauka 
będą miały znaczenie szczególne”. 

   Agnieszka Kosowska

Roche w Polsce od ponad 100 lat dostarcza pacjentom leki.  
Wśród najbardziej innowacyjnych produktów firmy znajdują się  
terapie ratujące dziś życie milionom pacjentów na świecie.

Agnieszka Kosowska
dyrektor ds. prawnych i komunikacji

Roche Polska 
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Roche Polska: Starania o zwiększenie 
dostępu polskich pacjentów  
do innowacyjnych terapii

Kontynuując naszą aktywną obecność w systemie 
ochrony zdrowia, prowadziliśmy ciągły dialog 
z instytucjami życia publicznego w celu likwida-
cji barier wynikających z ograniczeń ekonomicz-
nych i organizacyjnych. W naszych działaniach 

Całkowite wydatki per capita na zdrowie w Pol-
sce nadal należą do najniższych w Europie po-
mimo stałego wzrostu PKB (o 2,6% w 2016 roku 
w stosunku do 3,4% w 2015 roku). Z rapor-
tu OECD „Health at a Glance 2015” (zawiera-
jącego dane uzupełnione o 2013 rok) wynika,  
że kształtowały się one na poziomie 1471 USD 
(w porównaniu do średniej dla krajów OECD na 
poziomie 3453 USD). Wśród europejskich kra-
jów niższy wskaźnik mają jedynie Litwa i Łotwa. 
Podobnie wygląda porównanie nakładów mie-
rzonych odsetkiem Produktu Krajowego Brut-
to przeznaczonego na opiekę zdrowotną. Cał-
kowite wydatki na zdrowie w Polsce stanowiły 
w 2016 roku 6,8% PKB (wzrost o 0,4% w sto-
sunku do 2015 roku).
Wydatki per capita na leki w Polsce wynoszą 
326 USD i także należą do jednych z najniż-
szych w Europie. Naturalną konsekwencją tej 
sytuacji są ograniczenia w dostępie polskich 
pacjentów do nowoczesnych terapii. 

Partycypujemy w kosztach opieki 
medycznej
Działalność Roche Polska w zakresie udostęp-
niania polskim pacjentom zarejestrowanych 
i sprawdzonych klinicznie innowacyjnych tera-
pii to przede wszystkim realizacja określonych 
obowiązującymi przepisami prawa czynności 
i procedur mających na celu uzyskanie pozy-
tywnych decyzji refundacyjnych wydawanych 
przez ministra zdrowia.

W 2016 roku złożyliśmy 19 wniosków 
o wydanie nowej lub ponownej decyzji 
refundacyjnej dla naszych leków
Mając świadomość ograniczeń ekonomicznych, 
Roche partycypuje w kosztach opieki medycz-
nej. Służą temu określone w przepisach ustawy 
refundacyjnej instrumenty podziału ryzyka. Są to 
różnego typu porozumienia pomiędzy podmio-
tem odpowiedzialnym a Ministerstwem Zdrowia, 
wpływające na podjęcie decyzji o refundacji leku. 

raka piersi  (pertuzumab)

przewlekłej białaczki limfocytowej 
(obinutuzumab)

podstawnokomórkowego raka skóry 
(wismodegib)

idiopatycznego włóknienia płuc (pirfenidon)

Rok 2016 był dla Roche Polska i polskich pacjentów szczególny. Zwiększyliśmy 
liczbę leków refundowanych, tym samym chorzy zyskali nowe możliwości leczenia: 

Pozytywne 
decyzje 
refundacyjne

przyświecała nam intencja pełnienia roli odpo-
wiedzialnego uczestnika systemu opieki zdrowot-
nej, wykraczająca dalece poza obowiązek rzetel-
nego i terminowego dostarczania naszych leków 
do aptek i szpitali.

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce należą do najniższych w Europie

Publiczne nakłady na zdrowie  
(w USD per capita) 

Wydatki na ochronę zdrowia  
w krajach europejskich (w tysiącach USD)
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Przedłużenie decyzji refundacyjnych  
dla wszystkich leków Roche dostępnych 
w lecznictwie szpitalnym
W efekcie naszych starań uzyskaliśmy także prze-
dłużenie decyzji refundacyjnych na kolejne lata 
dla wszystkich leków Roche dostępnych w szpi-
talach, finansowanych w ramach katalogu che-
mioterapii i programów lekowych. 

Polscy pacjenci nadal czekają na dostęp 
do kolejnych, innowacyjnych terapii 
lekami Roche 
W roku 2016 staraliśmy się ułatwić dostęp pol-
skim pacjentom do wielu innych terapii. Na 
razie nie udało się jednak zapewnić refunda-
cji leków: 
 
• bewacyzumab w leczeniu raka szyjki macicy;
• podskórnej formy leku tocilizumab stosowanego  

w reumatoidalnym zapaleniu stawów i mło-
dzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów.

Polscy pacjenci czekają także na nowe opcje 
terapeutyczne w leczeniu raka piersi i lecze-
niu chłoniaka grudkowego. Nieustannie pro-
wadzimy dialog z władzami, lekarzami, stowa-
rzyszeniami pacjentów, tak aby te możliwości 
terapeutyczne były również dostępne dla nich 
jak najszybciej. 

Formy podskórne w leczeniu raka piersi 
oraz chłoniaków złośliwych
Dodatkowo, po długim czasie starań, pozytywne 
decyzje refundacyjne otrzymały formy podskórne 
leków trastuzumab, stosowane w leczeniu raka 
piersi, oraz rytuksymab w leczeniu chłoniaków 
złośliwych. Formy podskórne znacząco skracają 
czas podania leku, co pozwala pacjentom na szyb-
szy powrót do codziennych aktywności, a szpi-
talom umożliwia aplikację leku większej liczbie 
pacjentów przy optymalizacji czasu, środków 
i zasobów personelu medycznego. Dodatkowym 
atutem jest komfort podania leku bez koniecz-
ności jego przygotowania i obliczania dawki za-
leżnie od masy ciała pacjenta.

Roche Polska: Programy wsparcia 
pacjentów oraz modernizacji procesów 
diagnostyczno-leczniczych
Dostęp do innowacyjnych terapii dla polskich szpitali  
jest naszym priorytetem – wdrażamy rozwiązania stale 
poprawiające standardy leczenia.

Naszym celem jest, aby każdy pacjent, który mo-
że odnieść korzyść z terapii lekiem Roche, mógł 
go otrzymać. Ten cel realizujemy przede wszyst-
kim w ramach obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących refundacji produktów leczniczych. 
W tych obszarach, w których uzyskanie refun-
dacji leku Roche czy diagnostyki niezbędnej do 
jego zastosowania jest niemożliwe lub znacznie 

ograniczone i nie ma terapii ratującej życie, stara-
my się umożliwiać pacjentom skorzystanie z pro-
gramów wsparcia pacjentów, na których potrzeby  
przeznaczyliśmy w 2016 roku 12,4 mln zł. Są to 
działania doraźne, wynikające z wrażliwości na-
szych pracowników i chęci niesienia pomocy. 
Równie mocno skupiamy się na wdrażaniu roz-
wiązań trwale poprawiających standardy leczenia.

Firma Roche to odpowiedzialny społecznie partner OnkoCafe wspie-
rający nas w działaniach na rzecz polskich pacjentów zmagających 
się z chorobą nowotworową. Dzięki dofinansowaniu Roche zorganizo-
waliśmy w 2016 roku projekt „Bądźmy bliżej siebie” – cykl kilkunastu 
spotkań edukacyjnych oraz grup wsparcia dla pacjentów i ich bliskich, 
które były uzupełnieniem naszych edukacyjnych wideoaudycji „O raku 
przy kawie” w radiu internetowym. Dzięki wsparciu Roche Polska dla 
naszych działań edukacyjnych z zakresu innowacyjnych terapii, fun-
dacja służyła pacjentkom wiedzą z zakresu dostępności leków, któ-
re w 2016 roku zostały wpisane na listę refundacyjną. Nowoczesne 
leki i innowacyjne formy ich podania dla polskich pacjentek z HER2 
dodatnim rakiem piersi wywarły niezmiernie istotny wpływ na jakość 
i komfort leczenia. Codzienne życie setek chorych kobiet i funkcjo-
nowanie w leczeniu stało się po prostu łatwiejsze. Kiedy choruje czło-
wiek, choruje cała rodzina. Od lat wspieramy pacjentów i ich bliskich 
w przechodzeniu przez ten dramatyczny czas. Nieocenione dla nas jest 
w tych działaniach wsparcie partnerów, specjalistów i dobrych ludzi.

Firma Roche współpracuje z Towarzystwem Wspierania Chorych na 
Idiopatyczne Włóknienie Płuc – IPF od początku jego istnienia. Dzięki 
działalności towarzystwa rozpropagowana została wiedza o idiopatycz-
nym włóknieniu płuc, które jest ciężką i nieuleczalną chorobą rzadką 
układu oddechowego. Nasza aktywność spowodowała również zwró-
cenie uwagi Ministerstwa Zdrowia na potrzebę wprowadzenia refunda-
cji leków antyfibrotycznych, co przyniosło skutek w postaci programu 
terapeutycznego leczenia idiopatycznego włóknienia płuc, dostęp-
nego od stycznia 2017 roku. Dzięki wprowadzeniu zapisów nowego 
programu polscy pacjenci, pozbawieni dotychczas jakiejkolwiek opcji 
terapeutycznej, zyskali dostęp do innowacyjnego leczenia, które jest 
standardem w prawie 20 krajach Unii Europejskiej.

Anna Kupiecka
prezes Fundacji OnkoCafe 
– Razem Lepiej

Lech Karpowicz
prezes Towarzystwa 
Wspierania Chorych  
na Idiopatyczne 
Włóknienie Płuc – IPF
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W 2016 roku zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie liderów 
organizacji pacjentów z przedstawicielami zarządu Roche 
Polska. Liderzy kluczowych organizacji i stowarzyszeń pa-
cjentów działających w Polsce mieli szansę poznać lepiej 
działania i aktywności Roche w skali globalnej i lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, ich faz, 
a także barier, z jakimi zmagają się firmy realizujące ba-
dania w Polsce. Dla przedstawicieli organizacji pacjentów 
spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń 
i wiedzy, a także przedstawienia kluczowych projektów na 
wspólnym forum.

Spotkanie liderów organizacji 
pacjentów „Dziś o jutrze” 

Dobra praktyka: 

Roche Polska: Współpraca  
z organizacjami pacjentów

Roche w Polsce od wielu lat współpracuje z orga-
nizacjami i stowarzyszeniami reprezentującymi 
polskich pacjentów. Współpraca ta oparta jest 
na najwyższych standardach etycznych, regula-
cjach polskiego prawa i Zasadach Dobrej Praktyki  
Roche we Współpracy z Organizacjami Pacjentów.

W naszej współpracy z organizacjami 
pacjentów jesteśmy w pełni transparentni 
– publikujemy dane na temat wysokości 
i rodzaju udzielonego organizacjom 
pacjentów wsparcia

Wysokość wsparcia udzielonego w 2016 roku  
przez Roche Polska organizacjom i stowarzyszeniom 
pacjentów wyniosła 1,04 mln zł

Więcej na
www.roche.pl/odpowiedzialnosc

Już od kilku lat nasze stowarzyszenie współpracuje  
z Roche Polska w podejmowanych inicjatywach na rzecz 
pacjentów z obszaru reumatologicznego oraz ich rodzin. 
Spotkanie z przedstawicielami firmy oraz liderami orga-
nizacji pacjentów było dla mnie wyjątkową okazją, aby 
poznać działalność Roche, a przede wszystkim dowie-
dzieć się więcej na temat tak istotnych dla pacjentów 
badań klinicznych. Bardzo się cieszę, że firma, współpra-
cując z nami, dzieli się swoją wiedzą, wspierając w ten 
sposób również aktywności stowarzyszenia.

Monika Zientek
prezes Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Młodych 
z Zapalnymi Chorobami 
Tkanki Łącznej  
„3majmy się Razem”

Począwszy od 2012 roku, firma Roche Polska  
udostępnia na swojej stronie internetowej pełne 
dane dotyczące wysokości i rodzaju wsparcia 
udzielanego organizacjom pacjentów w danym 
roku kalendarzowym.
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W imieniu zarządu Federacji Stowarzyszeń Amazonki 
serdecznie dziękuję Roche Polska za społeczne zaan-
gażowanie na rzecz organizacji pozarządowych, w tym 
federacji, oraz poszczególnych stowarzyszeń amazo-
nek. Ta współpraca jest nie do przecenienia w edu-
kacji amazonek, szczególnie w obszarze HER2 dodat-
niego raka piersi. Kampania „Poszerzamy HERyzonty” 
nie tylko daje nam wiedzę na temat leczenia tego typu 
raka, lecz również pozwala na większe zaangażowa-
nie się w zapewnienie dostępności do leczenia. Mam 
świadomość, że postęp medycyny jest obecnie bardzo 
duży i niezwykle ważne jest wprowadzanie nowych 
terapii w leczeniu kobiet z rakiem piersi. Nowoczesne 
terapie wpływają na długość i jakość życia w choro-
bie nowotworowej, a jest to bardzo ważny aspekt dla 
chorych kobiet.

Krystyna 
Wechmann
prezes Federacji 
Stowarzyszeń 
Amazonki, 
wiceprezes Polskiej 
Koalicji Pacjentów 
Onkologicznych

Klub Amazonki w Białymstoku od 2014 roku uczestni-
czy w kampanii edukacyjnej „Poszerzamy HERyzonty”, 
realizowanej przez Federację Stowarzyszeń Amazonki 
wspólnie z Roche Polska. W ramach kampanii od trzech 
lat organizujemy warsztaty edukacyjne „Zaawansowany 
rak piersi”, w których uczestniczą ochotniczki i liderki 
z Podlaskiej, Lubelskiej i Mazowieckiej Unii Amazonek. 
Spotkania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy 
pacjentów na temat diagnostyki, nowoczesnych metod 
leczenia oraz rehabilitacji chorób nowotworowych, szcze-
gólnie raka piersi. Uczestniczki warsztatów pogłębiły swo-
ją wiedzę o najnowszych osiągnięciach medycyny, którą 
następnie mogą przekazywać pacjentom onkologicznym 
rozpoczynającym obciążające leczenie i walkę z rakiem. 
Pacjentki muszą mieć odpowiednią wiedzę i motywację 
do leczenia, a warsztaty umożliwiły przeprowadzenie szko-
lenia na odpowiednim poziomie merytorycznym i orga-
nizacyjnym z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych. 
Łącznie w trzech warsztatach uczestniczyło 150 pacjentek 
onkologicznych. Systematyczna współpraca z firmą Roche 
Polska, zaangażowaną w problemy społeczne pacjentów 
onkologicznych i organizacji pozarządowych, pozwala na 
zmniejszenie lęku przed rakiem i zwiększa wiarę w moż-
liwość wyzdrowienia. 

Regina Zalech
prezes Klubu 
Amazonki 
w Białymstoku

Kampania Poszerzamy HERyzonty
Od czterech lat Roche Polska wspólnie z Federa-
cją Stowarzyszeń Amazonki prowadzi kampanię 
edukacyjną „Poszerzamy HERyzonty”, kierowaną 
do kobiet z rakiem piersi. Celem kampanii jest 
m.in. wsparcie pacjentek w dokładnym pozna-
niu choroby i sposobach jej leczenia.

RZS. Porozmawiajmy
W 2016 roku po raz drugi firma Roche Polska 
wraz ze Stowarzyszeniem „3majmy się Razem”, 
Fundacją „JaTyMy” i portalem TacyJakJa.pl, za-
inicjowała kampanię edukacyjną „RZS. Porozma-
wiajmy”. Głównym celem kampanii było zwróce-
nie uwagi na problem nieprzestrzegania zaleceń 
terapeutycznych i zachęcenie do skutecznej ko-
munikacji na linii pacjent–lekarz. W ramach kam-
panii zrealizowano wiele działań skierowanych 
do osób chorych na RZS i ich najbliższych, a dla 
lekarzy reumatologów przeprowadzono warsz-
taty z komunikacji.

Wybrane przykłady inicjatyw realizowanych przez Roche Polska  
we współpracy z organizacjami pacjentów:

To nie musi być wiek, to może być 
chłoniak
Wraz z wiekiem w ludzkim organizmie zachodzą 
zmiany, którym towarzyszą dolegliwości częs- 
to traktowane jako typowe dla osób starszych. 
Jednakże niektóre objawy mogą być wywołane 
przez chłoniaka – chorobę nowotworową, której 
wczesne symptomy nie są łatwe do rozpoznania. 
Świadomość dolegliwości towarzyszących tej 
chorobie jest kluczowym czynnikiem wczesnego 
rozpoznania oraz rozpoczęcia leczenia. Dlatego 
Roche Polska z partnerami wspierającymi – Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Chorych na Chłoniaki 
„Przebiśnieg” oraz Stowarzyszeniem Wspierają-
cym Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy” – zor-
ganizował w 2016 roku kampanię „To nie musi 
być wiek, to może być chłoniak”, której głównym 
celem było zwiększenie świadomości społecznej 
dotyczącej występowania chłoniaków. Podczas 
realizacji kampanii nasza firma po raz pierwszy 
zdecydowała się na współpracę z popularny-
mi blogerami, docierając z angażującym prze-
kazem do młodszej grupy odbiorców, bliskich 
osób chorych – spoty kampanii dotarły do po-
nad 300 tys. internautów i zostały wyświetlone 
ponad 100 tys. razy.

Rak skóry – krzyk skóry
Roche Polska we współpracy z Polską Unią On-
kologii realizował kampanię edukacyjno-informa-
cyjną „Rak skóry – krzyk skóry”. Celem kampanii 
było budowanie świadomości Polaków na temat 
nowotworów skóry – raka podstawnokomórko-
wego oraz czerniaka i ich profilaktyki oraz no-
wych możliwości terapeutycznych. W kampanii, 
oprócz tematów dotyczących kwestii medycznych 
i epidemiologicznych, poruszane były również 
psychologiczne aspekty raka skóry, który szpe-
ci i stygmatyzuje.

Współpraca Roche  
z organizacjami pacjentów 
oparta jest na najwyższych 
standardach etycznych  
i regulacjach polskiego prawa
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Dr Robert 
Piotrowski
ekspert projektu 
Mukolife

Od ponad 2,5 roku mam przyjem-
ność współpracować przy realiza-
cji wirtualnego portalu Mukolife 
dla chorych na mukowiscydo-
zę oraz ich bliskich. W ostatnim 
roku portal spotkał się z więk-
szym zainteresowaniem wśród 
młodzieży i dorosłych. W czasie 
wizyt lekarskich w poradni sły-
szę, że dzięki pozytywnym przy-
kładom wśród rówieśników żyją-
cych i borykających się z tą samą 
chorobą wielu pacjentów nie re-
zygnuje z realizacji swoich ma-
rzeń, choć przez lata wydawało 
im się to nierealne. Jest to naj-
lepszy dowód na dużą przydat-
ność społeczną projektu Mukolife 
wśród naszych podopiecznych. 
Poza tym dzięki portalowi wielu 
chorych nawiązało kontakt wir-
tualny, który jest w zasadzie je-
dynym bezpiecznym z uwagi na 
ryzyko przenoszenia się zakażeń 
bakteryjnych w przypadku spot- 
kań osobistych. Mam nadzieję, 
że kontynuacja naszej wspólnej 
pracy przyczyni się do szerzenia 
wiedzy na temat mukowiscydozy 
w aspekcie nie tylko medycznym, 
ale również praktycznym, i przy-
niesie konkretne dobre zmiany 
w codziennym życiu chorych.

Z myślą o chorych na mukowiscydozę, ich rodzinach i bliskich Roche Polska od 
czterech lat prowadzi interaktywny projekt Mukolife. Jego działania oparte są na 
stronie internetowej www.mukolife.pl oraz na profilu na Facebooku. To miejsca, 
w których społeczność osób chorych na mukowiscydozę wzajemnie mobilizuje 
się do działania i wspiera w walce z chorobą. Mukolife to również edukacja, dla-
tego w 2016 roku stworzony został scenariusz lekcji na temat tolerancji i akcep-
tacji dzieci chorych na mukowiscydozę w szkole. Wraz z filmem „Przyznaj się… 
nie zgadłbyś” dotarł on aż do 48 tys. nauczycieli szkół gimnazjalnych. W 2016 ro-
ku powstała również seria filmów instruktażowych pokazujących różnym grupom 
wiekowym, jak powinna wyglądać codzienna fizjoterapia. Filmy dostępne są na 
kanale YouTube Mukolife. Wznowione zostały również wydawnictwa Mukolife, 
w tym poradnik „W cztery oczy” na temat seksualności młodzieży i dorosłych oraz 
„Informator dla rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę”. Dodatkowo, spośród 
ponad 600 opublikowanych na portalu przepisów kulinarnych wybranych zostało 
100 i na ich podstawie przygotowano jedyną w swoim rodzaju książkę mukoku-
charską – „Tłusto-słone przepisy dla zdrowia”.

Dobra praktyka: 

Mukolife – interaktywny projekt  
dla chorych na mukowiscydozę  
i ich bliskich

Magazyn „Aktywni. Forum RZS” jest wy-
dawany z inicjatywy Roche już od trzech 
lat. Kwartalnik dedykowany jest osobom 
dotkniętym reumatoidalnym zapaleniem 
stawów oraz ich najbliższym. Na łamach 
kwartalnika czytelnicy znajdą naukowe 
ciekawostki, porady żywieniowe, wywia-
dy z ekspertami oraz historie pacjentów, 
które zachęcają do optymistycznego pa-
trzenia na świat. Pismo jest dystrybuowane 
bezpłatnie poprzez przedstawicieli Roche 
Polska do poradni reumatologicznych, 
na oddziały szpitalne, do stowarzyszeń 
pacjentów reumatologicznych. W 2016 
roku wydane zostały cztery numery ma-
gazynu „Aktywni. Forum RZS” o łącznym 
nakładzie 8 tys. egzemplarzy.

Dobra praktyka: 

Działalność wydawnicza  
dla pacjentów – kwartalnik  
„Aktywni. Forum RZS”

Strona www.aktywnirzs.pl
 jest kolejnym etapem rozwoju i jednocześnie uzupełnieniem magazynu 
„Aktywni. Forum RZS”. Została stworzona w 2016 roku z myślą o osobach 
chorych na RZS i ich najbliższych, którzy chętnie korzystają z internetu. 
Korzystając z aplikacji mobilnej, można pobrać magazyn „Aktywni. Forum 
RZS” w formacie pdf.

Dzięki magazynowi chorzy 
z RZS mogą wiele dowiedzieć 
się o swojej chorobie. Dla nas 
to bardzo ważne, aby przeczy-
tać o doświadczeniach innych 
osób zmagających się z reu-
matoidalnym zapaleniem sta-
wów. Niezwykle cenne jest psy-
chiczne wsparcie, jakie można 
znaleźć w tym magazynie. Atak 
bólu jest niezależny od nas, my 
nie symulujemy. Często najbliż-
sze otoczenie tego nie rozumie,  
a w „Aktywnych” można prze-
czytać o podobnych do nas oso-
bach. Ludzie z tą chorobą stara-
ją się normalnie funkcjonować 
i trzeba dać im szansę na roz-
wój zawodowy oraz życiowy. 
Dobrze, że nas pokazujecie.

Marta 
Reszczyńska
czytelniczka  „Aktywni. 
Forum RZS” 
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Badania kliniczne

Od blisko 120 lat wkład Roche w poprawę global-
nej ochrony zdrowia polega na opracowywaniu 
nowych leków oraz testów diagnostycznych, któ-
re pozwalają otrzymywać lepsze wyniki leczenia 
chorób. Dlatego obok podstawowej działalności, 
jaką jest dostarczanie wysokospecjalistycznych 
terapii, Roche Polska od wielu lat realizuje w na-
szym kraju wielomilionowe inwestycje w bada-
nia i rozwój. 

Jednocześnie Roche Polska reinwestuje środki po-
zyskane z refundacji leków – fundusze zainwesto-
wane w obszar badań i rozwoju stanowią znacz-
ną część przychodów uzyskanych z tego tytułu.

Regionalne Centrum Badań Klinicznych 
dla Europy Centralnej
Polska odgrywa znaczącą rolę w strategii rozwo-
ju produktów Roche, uczestnicząc w większości 
międzynarodowych badań klinicznych. W War-
szawie zlokalizowane jest Regionalne Centrum 
Badań Klinicznych Roche dla Europy Central-
nej, które pełni obecnie rolę koordynatora badań 
klinicznych prowadzonych w 11 krajach Europy 
Centralnej, w tym w 398 polskich ośrodkach.  
Od 1999 roku w Polsce przeprowadzono po-
nad 350 badań, w których uczestniczyło ponad 
20 tys. polskich pacjentów. Dotychczas były to 
przede wszystkim badania przedrejestracyjne 
III fazy, generujące największe wpływy finan-
sowe dla państwa.

Roche Diagnostics Polska na rzecz 
dzieci z wadami serca
W 2016 roku Roche Diagnostics, jako jeden ze 
sponsorów, brał udział w konferencji „Akademia 
Serca – V Konferencja Kardiologiczna o proble-
mach dzieci z wadami serca”, organizowanej przez 
Fundację Serce Dziecka. Konferencja dotyczyła 
problemów dzieci z wadami serca. Zgromadziła 
liczne, prawie 200-osobowe grono zaintereso-
wanych. Wśród nich przeważali rodzice dzieci 
z wrodzonymi wadami serca, ale przybyli rów-
nież lekarze pediatrzy oraz absolwenci i studen-
ci kierunków medycznych. Konferencję uświet-
nili wybitni prelegenci z dziedziny diagnostyki 
prenatalnej, kardiologii i kardiochirurgii dzie-

cięcej z najważniejszych ośrodków w Polsce. Na 
konferencji omawiano zagadnienia dotyczące 
diagnostyki obrazowej wrodzonych wad serca, 
mówiono o roli diagnostyki prenatalnej w pla-
nowaniu leczenia, a także o znaczeniu różnych 
metod obrazowania w podejmowaniu decyzji 
leczniczych. Ważnym wątkiem były zagadnie-
nia związane z leczeniem chirurgicznym wro-
dzonych wad serca. Poruszony został także te-
mat ciąży u pacjentek z wadami serca. W tym 
kontekście mówiono o zagrożeniach i proble-
mach, jakie mogą się pojawić, a także podawano 
przykłady pacjentek, które będąc pod fachową 
opieką zespołu lekarzy, doczekały się szczęśli-
wego rozwiązania.

Dobra praktyka: 

W styczniu 2015 roku Grupa Roche rozpoczęła ogólnoświatową akcję Global 
Access. Została ona zainicjowana przez Roche, aby wspierać Wspólny Program 
Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS UNAIDS w osiągnięciu celu 90-90-90, 
poprzez rozszerzenie dostępu do wysokiej jakości badań diagnostycznych w kra-
jach najbardziej dotkniętych HIV. Symboliczne „90-90-90” oznacza:

• 90% ludzi zakażonych wirusem HIV będzie znało swój status serologiczny;

• 90% z nich otrzyma leczenie;

• 90% leczonych osiągnie stan stłumionej wiremii (obecności wirusa we krwi).

Dzięki wspieraniu idei „90-90-90” także Roche Diagnostics Polska przyczynia się do osiągnięcia celu pro-
gramu, którym jest zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV w skali globalnej do 2020 roku. Pośród kra-
jów włączonych do Global Access są cztery, do których eksportuje się wyroby Roche Diagnostics Polska: 
Armenia, Mołdawia, Mongolia i Ukraina, gdzie od początku trwania programu przebadanych zostało 
o blisko 70% więcej pacjentów niż w latach ubiegłych.

Global Access – kraje z regionu Management Center 
Poland & East Europe wspierają globalną akcję na 
rzecz krajów najbardziej dotkniętych wirusem HIV

Tylko w 2016 roku inwestycje  
Roche Polska w badania  
i rozwój w obszarze badań 
klinicznych wyniosły     

102,5 mln zł 
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Korzyści  
dla pacjentów
Dzięki badaniom klinicznym 
tysiące pacjentów biorących 
w nich udział zyskują dostęp 
do najnowocześniejszych te-
rapii, które często wykraczają 
poza bezpłatne usługi systemu 
opieki zdrowotnej.

Rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy
Badania kliniczne i wiedza dzięki 
nim pozyskana umożliwiają rozwój 
innowacyjnych sektorów gospodar-
ki. W tym kontekście trudno prze-
cenić wkład badań w rozwój wiedzy 
i technologii medycznej, które mogą 
być wykorzystywane w wielu inno-
wacyjnych dziedzinach przemysłu, 
takich jak biotechnologia, informa-
tyka, teleinformatyka.

Rozwój unikalnego 
know-how
Wiedza pozyskana w trakcie prze-
prowadzonych badań klinicznych  
– niezależnie od ich wyniku – stano-
wi ważny wkład w rozwój medycyny 
w zakresie skuteczności i bezpie-
czeństwa farmakoterapii. Już samo  
prowadzenie badania pozwala na 
lepsze zrozumienie natury i mecha-
nizmów poszczególnych schorzeń, 
co przyczynia się do skuteczniej-
szego ich leczenia.

Dodatkowe źródło 
finansowania szpitali
Szpitale otrzymują wynagrodzenie za 
prowadzenie badań klinicznych. Jest 
to jedno z niewielu dostępnych źródeł 
finansowania działalności tych pla-
cówek w Polsce, niezwiązanych z po-
siadaniem kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (NFZ). W re-
zultacie szpitale dysponują większą 
sumą pieniędzy, które mogą przezna-
czyć na zakup nowoczesnej tech-
nologii, wymianę infrastruktury itd.

Budowanie wysoce 
wykwalifikowanego 
kapitału ludzkiego
Udział w badaniach pozwala naukow-
com otrzymywać ekspertyzę na skalę 
światową, współtworzyć publikacje 
naukowe w renomowanych czaso-
pismach. Badania kliniczne umoż-
liwiają transfer know-how i kształ-
cenie specjalistów z powodzeniem 
konkurujących na rynku między-
narodowym.

Korzyści dla budżetu 
państwa – wpływy 
podatkowe
Blisko 1/3 środków przeznaczo-
nych na badania trafia do budżetu 
państwa w formie podatków i opłat. 
W 2014 roku kwota ta wyniosła po-
nad 300 mln zł. Do wartości tych 
należy dodać także korzyści po-
średnie dla budżetu państwa, takie 
jak podatki płacone bezpośrednio 
przez badaczy czy pracowników itp.

Badania kliniczne
– wkład w polską gospodarkę

Jak badania kliniczne wpływają na innowacyjność

Źródło: Raport „Badania kliniczne w Polsce”, PwC 2015 r.
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Mamy nadzieję, że stworzona strona internetowa przezna-
czona zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy zwiększy 
świadomość internautów w zakresie programu badań 
klinicznych „Etro” i pozwoli chorym na nieswoiste zapa-
lenia jelit na nawiązanie pierwszego kontaktu z przed-
stawicielem ośrodka badawczego w celu umówienia 
wizyty przesiewowej. To innowacyjne rozwiązanie ma na 
celu wspierać standardowy proces naboru pacjentów 
prowadzony przez ośrodki, a tym samym przyspieszyć 
rekrutację i utrzymać jak największą liczbę uczestników 
aktywnie biorących udział w tym programie badań kli-
nicznych. Liczymy na to, że w przyszłości rozwiązanie 
to będzie mogło być zastosowane również w innych 
nowych badaniach Roche.

Współpraca ze stowarzyszeniami 
branżowymi w dziedzinie badań 
klinicznych
Dział międzynarodowych badań klinicznych 
Roche Polska prowadzi współpracę w ramach 
dedykowanej temu przedsięwzięciu grupy ro-
boczej w Związku Pracodawców Innowacyj-
nych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Od 
roku 2016 blisko współpracuje także ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań 
Klinicznych w Polsce, w którego zarządzie ma 
swojego reprezentanta.
Obecnie najważniejszym tematem współpracy 
szeroko pojętego sektora badań klinicznych jest 
przygotowanie Polski do wdrożenia nowego roz-
porządzenia UE (Nr 536/2014) dotyczącego ba-
dań klinicznych produktów leczniczych stoso-
wanych u ludzi. Postanowienia rozporządzenia 
będą obowiązywały od roku 2018 i w znaczący 
sposób zmienią funkcjonujące do tej pory zasa-
dy uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie ba-
dań klinicznych. 

Rozporządzenie Europejskiego Parlamentu 536/2014 
stwarza ogromną szansę na zmianę krajobrazu badań 
klinicznych w Polsce. Implementowanie go bez żad-
nych zmian zobowiązuje jednocześnie do doregulowa-
nia w naszym prawie wielu istotnych kwestii, z których 
przynajmniej kilka jest postrzeganych jako kluczowe 
bariery rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce. Na 
wypracowanie optymalnych regulacji wpłynie niewąt-
pliwie świadomość wszystkich interesariuszy badań 
klinicznych w naszym kraju oraz ich wola i determina-
cja poprawy sytuacji, dzięki możliwości wprowadzenia 
pożądanych zmian, w tym legislacyjnych. W efekcie be-
neficjentami będą przede wszystkim pacjenci i ochrona 
zdrowia, ale również nasza nauka, gospodarka i finan-
se, czyli my wszyscy.

Monika Araźna
regionalny kierownik 
w dziale międzynarodowych 
badań klinicznych Roche 
Polska, odpowiedzialna 
za koordynację platformy 
internetowej oraz programu 
badań Etro w regionie 
Europy Centralnej

dr n. biol. Teresa 
Brodniewicz
prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Dobrej Praktyki 
Badań Klinicznych 
w Polsce

Od września 2016 roku funkcjonuje nale-
żąca do Roche Polska strona internetowa 
www.badaniaetro.pl. Zawiera ona liczne 
informacje dotyczące badań klinicznych 
oraz ułatwia chorym cierpiącym na nie-
swoiste zapalenia jelit, którzy są zainte-
resowani nowoczesnymi terapiami w ra-
mach badań klinicznych, kontakt z polskimi 
ośrodkami prowadzącymi badania klinicz-

ne z etrolizumabem (badania „Etro”). Chorzy na wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna to często młodzi ludzie między 20. 
a 40. rokiem życia, regularnie korzystający z internetu jako źródła informacji 
na temat choroby i metod jej leczenia. Strona internetowa www.badaniaetro.pl 
jest dedykowana programowi badań klinicznych z etrolizumabem w chorobie 
Leśniowskiego-Crohna i we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, prowa-
dzonemu w prawie 20 ośrodkach w Polsce.

Dobra praktyka: 

www.badaniaetro.pl – rozwój nowatorskiej 
platformy współpracy z lekarzami i pacjentami

Najważniejsze prace badawczo- 
-rozwojowe prowadzone  
przez Roche Polska w 2016 roku

Głównym obszarem naszej działalności badawczej była 
onkologia. To w tej dziedzinie intensywnie rozwijali-

Polscy pacjenci mieli dostęp do innowacyjnych terapii z zastosowaniem następujących cząsteczek:

atezolizumab
Przeciwciało monoklonalne anty-PDL1 pobudzające system immunologiczny człowieka do niszczenia 
komórek nowotworowych w terapii chorych na raka płuca, nerki, pęcherza moczowego, prostaty, piersi 
oraz czerniaka skóry.

trastuzumab 
emtanzyna

Koniugat przeciwciała monoklonalnego z substancją niszczącą komórki nowotworowe w leczeniu chorych 
na raka piersi i płuca.

pertuzumab
Przeciwciało monoklonalne hamujące aktywność receptora HER2 w terapii chorych na raka piersi 
i raka żołądka.

taselisib Cząsteczka blokująca wewnątrzkomórkowy szlak sygnałowy PI3KCA w leczeniu chorych na raka piersi.

alectinib Cząsteczka blokująca wewnątrzkomórkowy szlak sygnałowy ALK w leczeniu chorych na raka płuca.

venetoclax
Cząsteczka wpływająca na jeden z regulatorów śmierci komórkowej Bcl-2 w leczeniu chorych na przewlekłą 
białaczkę limfocytową.

cobimetinib Inhibitor wewnątrzkomórkowych kinaz MEK w leczeniu skojarzonym czerniaka skóry oraz raka jelita grubego.

emicizumab
Przeciwciało monoklonalne naśladujące działanie czynnika koagulacyjnego VIII, białka odpowiadającego 
za krzepnięcie krwi.

lebrikizumab
Przeciwciało monoklonalne przeciwko interleukinie 13 w idiopatycznym włóknieniu płuc w leczeniu 
skojarzonym z lekiem Esbiriet.

etrolizumab Przeciwciało przeciwko integrynie beta-7 w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

gantenerumab 
i crenezumab

Przeciwciała monoklonalne zmniejszające złogi beta-amyloidu 
w mózgu w chorobie Alzheimera.

okrelizumab Humanizowane przeciwciało monoklonalne anty CD20 w stwardnieniu rozsianym.

tocilizumab Humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciwko IL-6R w twardzinie układowej.

olesoxime Modulator mitochondrialny w rdzeniowym zaniku mięśni.

lampalizumab
Humanizowane przeciwciało monoklonalne selektywnie blokujące czynnik D, zapobiegające nadmiernej 
aktywacji układu dopełniacza w zwyrodnieniu plamki żółtej, związanej z wiekiem, w postaci zaniku 
geograficznego (AMD).

śmy nowe kierunki, zwłaszcza immunoterapię nowo-
tworów, która polega na aktywowaniu własnego ukła-
du odpornościowego chorego do walki z nowotworem.  
Uważa się, że jest to największe osiągnięcie w me-
dycynie ostatnich lat. Prowadziliśmy badania kli-
niczne w immunoterapii nowotworów w kilku 
wskazaniach jednocześnie – najważniejsze z nich 
to rak płuca, rak nerki, rak pęcherza moczowego 
i rak piersi. Ponadto dział międzynarodowych ba-
dań klinicznych Roche Polska był zaangażowany 
w rozwój kolejnych terapii obejmujących dziedziny 
terapeutyczne z zakresu okulistyki, pulmonologii, 
dermatologii, neurologii, chorób układowych oraz 
rzadkich chorób genetycznych.

W 2016 roku prowadziliśmy  
w Polsce 60 badań  
klinicznych w 398 placówkach  
medycznych z udziałem  
1040 pacjentów. 
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Powstała przed ponad dwudziestu laty Klinika Nowo-
tworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum 
Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w War-
szawie praktycznie od początków swojej działalno-
ści współpracuje z firmą Roche Polska. Podstawą tej 
współpracy jest udział zespołu kliniki w badaniach 
klinicznych inspirowanych i wspieranych przez Roche 
w obszarze raka piersi. W Klinice Nowotworów Piersi 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej dotychczas przeprowadzo-
no ponad 20 badań (II i III fazy) dla leków Herceptin, 
Perjeta, Kadcyla. Większość z nich stała się podstawą 
do rejestracji  leków antyHER2 w leczeniu raka pier-
si zarówno w terapii okołooperacyjnej, jak i chorobie 
zaawansowanej. Dzięki wysokiej rekrutacji do badań 
KNPChR niejednokrotnie była największym w Polsce  
i jednym z pierwszych w Europie ośrodków badaw-
czych. Zgłaszające się ostatnio do leczenia w klini-
ce pacjentki chore na potrójnie ujemnego raka pier-
si (TNBC) oraz raka piersi hormonozależnego, mają 
możliwość uczestniczenia w badaniach klinicznych 
oceniających skuteczność i bezpieczeństwo nowych 
terapii. Dzięki udziałowi w badaniach klinicznych liczni 
pacjenci mogą być leczeni nowoczesnymi i innowa-
cyjnymi terapiami, zanim jeszcze będą one powszech-
nie dostępne w codziennej praktyce. To przekłada się 
bezpośrednio na korzyść terapeutyczną – przedłużenie 
przeżycia chorych na nowotwory piersi. Między inny-
mi dzięki tej współpracy rezultaty leczenia raka piersi 
przez klinikę nie odbiegają od tych uzyskiwanych przez 
renomowane ośrodki światowe.
Wieloletnia współpraca z Roche jako partnerem 
w dziedzinie badań jest stale wzmacniana i posze-
rzana. Zespoły badawcze mogą uczestniczyć w spot- 
kaniach polskich badaczy, podczas których dysku-
towane są aspekty naukowe i praktyczne dotyczące 
nowych badanych cząstek. Roche corocznie wspiera 
udział lekarzy w kluczowych kongresach krajowych 
i zagranicznych oraz w wielu konferencjach nauko-
wo-szkoleniowych. Ponadto dzięki wsparciu Roche 
pielęgniarki KNPChR mają możliwość podnoszenia 
swoich umiejętności.
Współpraca z Roche Polska podnosi standardy postępo-
wania diagnostyczno-terapeutycznego całego personelu 
Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. 
Taka inwestycja Roche w rozwój i przyszłość medycyny 
czyni tę firmę rzeczywistym partnerem lekarzy i pielę-
gniarek w leczeniu chorych na raka piersi.

prof. dr hab. n. med. 
Zbigniew I. Nowecki
kierownik Kliniki 
Nowotworów Piersi i Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej w Centrum 
Onkologii – Instytucie  
im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Warszawie

Centrum Naukowo-Przemysłowe
W 2016 roku Roche Polska, jako partner Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie, współtworzył Centrum Naukowo-Przemysłowe. 
Jest to pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych  
wczesnych faz. Szacuje się, że wartość badań  
wykonywanych rocznie przez ośrodek będzie wynosić  10 mln zł.
W centrum będą prowadzone badania kliniczne fazy I–II, badania kliniczne oceniające 
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków biopodobnych oraz biorównoważnych, 
wymagające ścisłego monitorowania badania farmakokinetykinetyczne  
i farmakodynamiczne. Będą także organizowane i prowadzone konsultacje  
w celu dostosowania badań naukowych w dziedzinie onkologii do potrzeb praktyki 
klinicznej czy wdrażania ich wyników.
Centrum Naukowo-Przemysłowe jest otwarte na współpracę z różnymi podmiotami 
komercyjnymi i producentami leków. Ośrodek pozwoli na rozwój innowacyjnych, opartych  
na wiedzy gałęzi polskiego przemysłu, takich jak biotechnologia, informatyka, teleinformatyka. 
Centrum da także pacjentom, zwłaszcza tym, którzy wykorzystali już wszystkie możliwości 
terapeutyczne, niepowtarzalną szansę na uczestnictwo w badaniach klinicznych i dostęp  
do najnowocześniejszych terapii niefinansowanych jeszcze ze środków publicznych.

Centrum Naukowo-
-Przemysłowe 
likwiduje 
dotychczasową lukę 
w procesie tworzenia 
nowoczesnych leków 
w Polsce 

Firma Roche Polska w 2016 roku podpisała z Centrum Onkologii  
– Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie umowę na 
stworzenie Centrum Naukowo-Przemysłowego, do którego zadań 
należy wspieranie współpracy naukowców z biznesem. To kolejny 
etap realizowanego przez Centrum Onkologii – Instytut oraz Roche 
Polska projektu, którego jednym z celów jest stworzenie pierwszego 
w Polsce kompleksowego ośrodka badań klinicznych wczesnych faz 
dedykowanego onkologii oraz zapewnienie długofalowej współpracy  
Roche Polska i Centrum Onkologii – Instytutu w zakresie badań kli-
nicznych nad innowacyjnymi terapiami onkologicznymi. Powstałe 
w Warszawie Centrum Naukowo-Przemysłowe będzie pierwszą w Pol-
sce jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kli-
niczne, które umożliwią wykorzystanie potencjału Centrum Onkologii 
oraz instytucji partnerskich. Jednocześnie daje to pacjentom onkolo-
gicznym szansę na skorzystanie z nowych terapii. Centrum Nauko-
wo-Przemysłowe likwiduje dotychczasową lukę w procesie tworzenia 
nowoczesnych leków w Polsce. Dzięki udziałowi polskich ekspertów 
w badaniach Centrum Naukowo-Przemysłowe pozwoli na rozwój 
unikalnego know-how badaczy i stworzenie w Polsce swoistego eko-
systemu innowacji, który dotyczy rozwoju nowoczesnych technologii, 
prowadzenia badań przedklinicznych in vitro/in vivo z uwzględnieniem 
nowoczesnego biobankowania oraz kompleksowej obsługi badań kli-
nicznych wczesnych faz, zapewniając nie tylko zaplecze badawcze, 
ale również edukacyjne.

prof. dr hab. 
n. med. Piotr 
Rutkowski
przewodniczący Rady 
Naukowej Centrum 
Onkologii     – Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie, pełnomocnik 
dyrektora ds. badań 
klinicznych

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki 
Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie współpracuje 
z Roche od wielu lat. Współpraca ta układa się wielotorowo. 
W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów stosujemy m.in. 
terapie Roche i zawsze możemy liczyć na wsparcie merytoryczne 
dotyczące aktualnych problemów związanych z leczeniem cho-
rych na choroby reumatyczne tymi lekami. Firma Roche wspie-
rała finansowo organizowane przez klinikę konferencje nauko-
we oraz wyjazdy pracowników na zjazdy naukowe. Od roku we 
współpracy z Roche prowadzimy badanie kliniczne u chorych 
na twardzinę układową o ciężkim przebiegu. Badanie to daje 
nadzieję chorym na tę ciężką chorobę autoimmunizacyjną na 
nowe perspektywy leczenia. Przy okazji prowadzenia tego bada-
nia zespół pracowników kliniki został bardzo dobrze wyszkolony 
w zakresie oceny aktywności zmian twardzinowych, co jest też 
bardzo przydatne w codziennej praktyce lekarskiej. Współpracę 
z Roche oceniam bardzo wysoko.

Bardzo cenię sobie współpracę z Roche Polska. Dzięki wie-
loletniej pracy w projektach Roche dotyczących choroby  
Alzheimera i stwardnienia rozsianego miałem możliwość zdo-
bycia ogromnego doświadczenia w tych dziedzinach neu-
rologii. Dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostyki,  
np. obrazowanie beta-amyloidu za pomocą PET, kontakt i wy-
miana doświadczeń z ekspertami z całego świata przyczyniły 
się do podniesienia moich kwalifikacji. 
W 2016 roku brałem udział w badaniach nowych cząsteczek do 
leczenia choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego. U jednej 
z moich pacjentek, 70-letniej mgr farmacji, choroba Alzheimera 
została rozpoznana w 2012 roku na bardzo wczesnym etapie ła-
godnych zaburzeń poznawczych. Było to możliwe dzięki udzia-
łowi w programie z gantenerumabem (ScarletRoad) i badaniu 
biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym. Nie są one do-
stępne w standardowej opiece zdrowotnej.   

prof. dr hab. 
n. med. Maria 
Majdan
Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

lek. med.  
Maciej Czarnecki
Centrum Medyczne 
NeuroProtect
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Partnerstwo ze środowiskiem medycznym 

Grupa Roche inwestuje 
w polską naukę, 
wspierając odkrycie 
badaczy z Uniwersytetu 
Warszawskiego dotyczące 
stabilizacji mRNA 
Firma Roche Polska wspiera rozwój innowacyjnych 
gałęzi polskiej gospodarki na wielu różnych płasz-
czyznach. Jedną z nich jest zaangażowanie firmy 
w promowanie polskiej nauki, takie jak inwestycja 
zależnej spółki Grupy Roche – Genentech w odkry-
cie badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół 
naukowców pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego 
opracował uniwersalny sposób stabilizacji i zwięk-
szenia produktywności mRNA, czyli kopii niewiel-
kich fragmentów DNA zwanych genami. Od wielu 
lat w różnych laboratoriach na świecie zespoły na-
ukowe pracowały nad „ustabilizowaniem” mRNA, 
czyli odkryciem sposobu, dzięki któremu mRNA 
trwałoby dłużej w naturalnym środowisku komó-
rek, a jednocześnie wykazywało silniejsze powino-
wactwo do czynnika translacyjnego. Wyczynu tego 
dokonał zespół naukowy z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, który odkrył, że pozytywne rezultaty mogą 
przynieść zmiany w strukturze końca cząsteczki 
mRNA, zwanego kapem 5’. Kap 5’ to uniwersalna 
struktura chemiczna, która kończy każdą cząstecz-
kę mRNA, niezależnie od tego, jaka w niej została 
zapisana informacja kodująca. Wynalazek polskich 
uczonych otwiera drzwi dla rozwoju współczesnej 
medycyny ukierunkowanej m.in. na projektowanie 
szczepionek przeciwnowotworowych. Dzięki inwesty-
cji m.in. Grupy Roche odkrycie to ma szansę zostać 
wykorzystane w przyszłości w leczeniu nowotworów.

Immunoterapie to aktualnie najdynamiczniej rozwijający  
się obszar onkologii. Odkrycie zespołu naukowców z Uni-
wersytetu Warszawskiego otwiera drzwi do indywiduali-
zacji immunoterapii, a zatem jeszcze bardziej precyzyj-
nego opracowywania leków dla konkretnych chorych. 
Sam proces komercjalizacji tego odkrycia to bez wąt-
pienia znakomity przykład, jak współpraca na szczeblu 
międzynarodowym oraz współdziałanie nauki i biznesu 
mogą przekładać się na tworzenie innowacji i budowanie 
polskiej gospodarki opartej na wiedzy. Liczymy, że wyna-
lazek zespołu polskich naukowców w postaci konkret-
nych immunoterapii będziemy rozwijać również w Polsce 
we współpracy z polskim środowiskiem naukowym, m.in. 
w ramach utworzonego wspólnie z Centrum Onkologii 
– Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie Centrum Na-
ukowo-Przemysłowego.

Wspieramy edukację polskich lekarzy  
Firma Roche Polska kontynuuje działania mające 
na celu edukację lekarzy poprzez sponsorowanie 
ich uczestnictwa w krajowych i zagranicznych kon-
gresach medycznych, dzięki którym mają dostęp do 
najnowszej wiedzy na temat innowacyjnych metod 
diagnostycznych i terapii. Sponsorowanie udziału 
lekarza w kongresie medycznym podlega ścisłym 
regulacjom Grupy Roche i polskiego prawa.
W 2016 roku polscy lekarze, dzięki wsparciu Roche  
Polska, uczestniczyli w kluczowych krajowych i za-
granicznych kongresach naukowych organizowa-
nych przez najważniejsze towarzystwa naukowe. 

Dobra praktyka: 

Ogółem w 2016 roku 
firma Roche Polska 
przeznaczyła na 
wsparcie udziału 
polskich lekarzy 
w naukowych 
kongresach 
krajowych  
i zagranicznych 

11,9 mln zł 

dr Aleksander 
Sowa
dyrektor ds. strategii 
rozwoju produktów
Roche Polska
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Przykłady wymiany doświadczeń 
i wsparcia inicjatyw naukowych 
środowiska medycznego  
i diagnostycznego

Chirurg, patomorfolog 
i onkolog – niezbędne 
trio w planowaniu 
leczenia chorych  
na raka piersi
Roche Polska we współpracy 
z Polskim Towarzystwem Chirur-
gii Onkologicznej przygotował 
i przeprowadził cykl spotkań po-
święconych prawidłowej diag- 
nostyce i leczeniu raka pier-
si, przeznaczonych dla leka-
rzy chirurgów, patomorfologów 
i onkologów zajmujących się 
chorymi na raka piersi w po-
szczególnych ośrodkach w Pol-
sce. Formuła spotkań sprzyjała 
wymianie doświadczeń między 
lekarzami różnych specjalno-
ści i z różnych regionów kraju. 

LyFe – Lymphoma 
Forum of Excellence
W 2016 roku Roche Polska był  
jednym ze sponsorów war- 
sztatów Lyfe – Lyphoma Forum 
of Excellence, których celem 
była edukacja na temat właści-
wej diagnostyki i terapii nowo-
tworów układu chłonnego oraz 
wymiana doświadczeń mię-
dzy ośrodkami i specjalista-
mi z całej Polski. Konferencja 
zgromadziła 50 lekarzy klini-
cystów z całego kraju. 

Kolejną inicjatywą zorganizo-
waną w ramach cyklu LyFe by-
ły warsztaty Lymphoma Forum 
of Excellence Pathology mają-
ce na celu poszerzenie wiedzy 
dotyczącej diagnostyki chorób 
limfoproliferacyjnych. Spotka-
nie przeznaczone było zarów-
no dla lekarzy diagnozujących, 
jak i uczących się diagnostyki. 
W spotkaniu wzięło udział oko-
ło 40 medyków z całej Polski 
reprezentujących ośrodki lecz-
nicze diagnozujące chłoniaki.

Raport „Rak szyjki 
macicy – diagnoza 
systemu”
Roche Polska wsparł działania 
ekspertów zrzeszonych w Pol-
skiej Grupie ds. Raka Szyjki Ma-
cicy działającej w strukturach 
Polskiego Towarzystwa Gine-
kologii Onkologicznej, podjęte 
w ramach opracowania raportu 
„Rak szyjki macicy – diagno-
za systemu”. Raport stanowi 
źródło istotnych informacji na 
temat raka szyjki macicy, zwią-
zanych z polskim systemem 
ochrony zdrowia, a jednocześ- 
nie uwzględnia doświadcze-
nia międzynarodowe, tworząc 
podstawę powstania krajowego 
programu-strategii skutecznego 
zwalczania raka szyjki macicy, 
a także nowych modeli opieki 
opartych na koncepcji disease 
management.

 

Wsparcie projektów 
Polskiego 
Towarzystwa 
Ginekologii 
Onkologicznej
Roche Polska wspiera regu-
larnie działania Polskiego To-
warzystwa Ginekologii Onkolo-
gicznej.  Dzięki wsparciu firmy 
towarzystwo prowadzi działania 
edukacyjne z zakresu diagno-
styki i leczenia nowotworów 
ginekologicznych oraz wspie-
ra działania naukowe swoich 
członków. W 2016 roku opra-
cowano edukacyjne materiały 
wideo dla lekarzy, poradnik dla 
pacjentów dotyczący leczenia 
raka szyjki macicy, a w ramach 
warsztatów stowarzyszeń pa-
cjentów zorganizowano wykłady 
z onkologami i ginekologami 
onkologicznymi dotyczące no-
wotworów kobiecych. 

Expert2Expert 
– interaktywne 
spotkania dla  
lekarzy zajmujących 
się diagnostyką  
i leczeniem chorych  
na raka płuca
W 2016 roku odbyła się IV edycja 
organizowanego przez Roche 
Polska spotkania Expert2Expert 
poświęconego wyzwaniom 
i możliwościom w diagnostyce 
oraz leczeniu chorych na raka 
płuca. 15 ekspertów podczas 
trzech zróżnicowanych sesji 
tematycznych zwróciło uwa-
gę na osiągnięcia ostatnich 
lat w zakresie diagnostyki i le-
czenia chorych oraz nowe ob-
szary i wyzwania wymagające 
podjęcia działań. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 100 lekarzy 
z ośrodków diagnostycznych 
i klinicznych z całej Polski, re-
prezentujących wszystkie grupy 
specjalistów zajmujących się 
chorymi na nowotwory płuca.

Postępy w leczeniu 
raka jelita grubego
W grudniu 2016 roku w War-
szawie odbyła się kolejna edy-
cja warsztatów poświęconych 
optymalnej diagnostyce i lecze-
niu jednego z najczęstszych 
nowotworów – raka jelita gru-
bego. Motywem przewodnim 
spotkania była rola współpracy 
interdyscyplinarnej w popra-
wianiu jakości leczenia raka 
jelita grubego w Polsce. W spo-
tkaniu prowadzonym w formie 
symultanicznych warsztatów 
uczestniczyło ponad 60 leka-
rzy z całej Polski.

Program 
indywidualnych 
szkoleń dla lekarzy 
patomorfologów 
obejmujący 
kompleksową 
diagnostykę 
nowotworów 
układu chłonnego 
(chłoniaków)  
z grupy limfocytów B
Roche Polska, spełniając po-
trzeby lekarzy i pacjentów, 
w 2016 roku wprowadził uni-
kalny program szkoleniowy dla 
dziesięciu lekarzy patomorfo-
logów obejmujący prawidłową 
diagnostykę chłoniaka nie-
ziarniczego i przewlekłej bia-
łaczki limfocytowej. Dotych-
czas w wyniku nieprawidłowej 
diagnostyki tych chorób nie 
wszyscy pacjenci mogli otrzy-
mywać skuteczne leczenie, 
precyzyjnie dobrane do ich 
choroby. 

Roche Polska
Wydarzenia i projekty organizowane przez inne podmioty wspierane przez naszą firmę:
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Szkoła Rezydentów 
i Młodych 
Patomorfologów
W 2016 roku Roche Diagnostics 
Polska wsparł III Konferencję 
Szkoły Rezydentów i Młodych 
Patomorfologów, podczas któ-
rej omawiano zasady badania 
materiału onkologicznego na-
rządu rodnego. Spotkanie od-
było się pod patronatem pre-
zesa Polskiego Towarzystwa 
Patologów oraz konsultanta 
krajowego w dziedzinie pato-
morfologii i pozwoliło uczestni-
czącym rezydentom na pogłę-
bienie wiedzy przed egzaminem 
specjalizacyjnym.

Akademia 
Immunohistochemii
Roche Diagnostics Polska co-
rocznie jest jednym z głów-
nych sponsorów międzynaro-
dowych kursów „Diagnostic 
Immunohistochemistry for Pa-
thologists”, odbywających się 
na terenie Uniwersytetu Ja-
giellońskiego pod patronatem 
NordiQC – lidera w dziedzinie 
kontroli jakości barwień immu-
nohistochemicznych na rynku 
europejskim. W 2016 roku dzię-
ki wsparciu Roche uczestni-
czyć w tym wydarzeniu mogło  
20 patomorfologów z Polski.

X Konferencja 
Polskiej Grupy Raka 
Płuca
W 2016 roku Roche Diagnostics 
Polska wsparł jubileuszową  
– X Konferencję Polskiej Gru-
py Raka Płuca, podczas której 
m.in. podsumowano osiągnię-
cia minionego dziesięciolecia 
w zakresie korzyści odnoszo-
nych przez chorych na raka 
płuca, leczonych przez zespoły 
wielodyscyplinarne. Spotka-
nie odbyło się pod patrona-
tem International Association 
for the Study of Lung Cancer 
– IASLC (Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia do Badań 
nad Rakiem Płuca) z udziałem 
wielu światowych ekspertów.

XXVIII Zjazd 
Polskiego 
Towarzystwa 
Mikrobiologów
W 2016 roku firma Roche Diag- 
nostics Polska uczestniczyła 
w XXVIII Zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Mikrobiologów. 
Program obejmował najbardziej 
aktualne problemy dotyczące 
mikrobiologii medycznej w tym 
wirusologii, bakteriologii, miko-
logii, parazytologii. Zwrócono 
uwagę na znaczenie drobno-
ustrojów w zakażeniach, przed-
stawiono strategie postępowa-
nia przeciwdrobnoustrojowego. 
W sesji dotyczącej „Postępów 
w diagnostyce zakażeń” Roche 
Diagnostics Polska zaprezen-
towała możliwość zastosowa-
nia aplikacji multiplex real-time 
PCR do wykrywania wirusów, 
bakterii i pasożytów wywołu-
jących biegunki.

V Polski Kongres 
Genetyki
Roche Diagnostics Polska wziął 
aktywny udział w V Polskim 
Kongresie Genetyki – cyklicz-
nej imprezie odbywającej się co 
trzy lata, organizowanej przez 
Polskie Towarzystwo Genetycz-
ne i Polskie Towarzystwo Ge-
netyki Człowieka. Poruszane 
podczas kongresu tematy do-
tyczyły m.in. metodologii badań 
z zakresu biologii molekular-
nej, cytogenetyki, immunoge-
netyki, neurogenetyki i wielu 
innych dyscyplin. Podczas kon-
gresu podkreślano kolosalny 
postęp w rozwoju genomiki, 
transkryptomiki i proteomiki 
na całym świecie. 

Laboratory medicine 
at the clinical 
interface
Roche Diagnostics Polska był 
jednym ze sponsorów Konfe-
rencji Europejskiej Federacji 
Chemii Klinicznej i Medycyny 
Laboratoryjnej (EFLM) – La-
boratory medicine at the cli-
nical interface, która odbyła 
się w Warszawie we wrześniu 
2016 roku. Program nauko-
wy kongresu obejmował se-
sje, wykłady plenarne, debaty 
i warsztaty szkoleniowe, a jego 
tematykę stanowiło 17 obsza-
rów medycyny laboratoryjnej 
prezentowanych w kontekście 
zastosowania w praktyce kli-
nicznej. W konferencji wzięło 
udział ponad 600 uczestników 
– diagnostów laboratoryjnych, 
lekarzy i naukowców z kraju 
i z zagranicy.  

Quality School
Roche Diagnostics zajmuje 
się wyposażaniem laborato-
riów w urządzenia diagnostycz-
ne, niezbędne klinicystom do 
podejmowania właściwych 
decyzji dotyczących pacjen-
ta, na podstawie generowa-
nych przez nie wyników badań. 
Aby zapewnić jak najwyższą 
jakość generowanych przez 
nasze instrumenty wyników, 
dostarczamy odpowiednie ma-
teriały kontrolne i prowadzimy 
działania edukacyjne mające 
na celu podniesienie świado-
mości pracowników labora-
toriów. Zespół Management 
Center Poland & East Europe 
z siedzibą w Polsce, we współ-
pracy z dystrybutorami, działa 
na lokalnych rynkach i prze-
prowadza szkolenia dotyczące 
jakości. Dobrym przykładem ta-
kiego działania jest inicjatywa 
Roche Diagnostics prowadzo-
na we współpracy z Ukraiń-
skim Towarzystwem Diagno-
styki Laboratoryjnej – Quality 
School. W jej ramach w 2016 
roku przeprowadzono warsztaty 
dla diagnostów z wybranych 
laboratoriów w kraju. Uczest-
nicy podczas szkoleń przepro-
wadzonych w formule „train to 
trainee” zdobyli wiedzę, którą 
będą mogli dalej szerzyć, jed-
nocześnie podnosząc jakość 
diagnostyki. Podobna inicja-
tywa miała również miejsce 
w Albanii, planowane są tak-
że kolejne w krajach regionu 
Management Center Mana-
gement Center Poland.

Roche Diagnostics Polska

Czasopismo „Lab Forum” sta-
nowi cenne źródło informacji na 
temat nowych testów, aparatury 
oraz technik stosowanych w la-
boratoriach medycznych. Za-
letą artykułów publikowanych 
w kwartalniku jest praktyczne 
i całościowe podejście do oma-
wianych zagadnień. „Lab Fo-
rum” jest skierowane zarówno 
do osób zaczynających swoją 
przygodę z diagnostyką labo-
ratoryjną, jak i tych z dużym 
doświadczeniem.

mgr Grażyna 
Antczak
kierownik  Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej, 
Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach

Dobra praktyka: 

Od 1999 roku Roche Diagnostics Polska wydaje kwartalnik „Lab Forum”, który dociera do szerokiego grona 
odbiorców związanych z diagnostyką laboratoryjną. Periodyk jest źródłem bieżących informacji o produktach 
w ofercie firmy, ich zastosowaniu oraz nowościach, które sprawiają, że dotychczasowe wizje zaawansowane-
go technologicznie laboratorium przyszłości stają się realne. „Lab Forum” daje także możliwość diagnostom 
laboratoryjnym i klinicystom podzielenia się własnymi doświadczeniami i osiągnięciami uzyskanymi dzięki 
współpracy z Roche Diagnostics. Zawiera także doniesienia z kluczowych kongresów i sympozjów naukowych.

„Lab Forum” – kwartalnik z niemal 20-letnią tradycją
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Roche w Polsce dla diagnostyki 
molekularnej 
W 2016 roku Roche Polska kontynuował dzia-
łania mające na celu poprawę diagnostyki mo-
lekularnej w kierunku oznaczania aktywujących 
mutacji genu EGFR u chorych na niedrobnoko-
mórkowego raka płuca, co umożliwia dobór wła-
ściwego leczenia ukierunkowanego molekular-
nie. Wsparliśmy finansowo inicjatywy, których 
celem była poprawa jakości tych badań oraz pod-
trzymanie standardów jakościowych diagnosty-
ki molekularnej. 

W 2016 roku kontynuowaliśmy także współpracę 
z Polskim Towarzystwem Patologów oraz Polską 
Fundacją Europejskiej Szkoły Onkologii w dwóch 
opisanych przez ekspertów projektach, kluczo-
wych dla diagnostyki raka piersi w Polsce.

Wspólny projekt edukacyjny Roche 
Polska i Roche Diagnostics Polska  
w obszarze immunohistochemicznej 
oceny ekspresji PD-L1
W 2016 roku spółki Roche Polska i Roche Diag- 
nostics Polska rozpoczęły współpracę w zakresie 
edukacji i merytorycznego wsparcia polskich le-
karzy patomorfologów w diagnostyce ekspresji 
PD-L1. Powyższa inicjatywa jest związana z dy-
namicznymi zmianami zachodzącymi w onkolo-
gii klinicznej w ostatnich latach. Nowa era leków 
immunokompetentnych i ich wpływ na jakość 
oraz znamienne wydłużenie czasu przeżycia pa-
cjentów onkologicznych generuje duże potrze-
by edukacyjne lekarzy związane z przybliżeniem 
technik diagnostycznych.
W ramach projektu w drugiej połowie 2016 roku 
zostały zorganizowane dwa szkolenia, w których 
uczestniczyło 20 patomorfologów z 10 najważ-
niejszych ośrodków w Polsce, leczących pacjentów 
z nowotworami płuc, oraz 18 patomorfologów 
z 9 ośrodków wykonujących największą liczbę 
zabiegów operacji raka pęcherza. Obydwa szko-
lenia koordynowali krajowi merytoryczni liderzy 
projektów: w raku płuca prof. dr hab. n. med. 
Renata Langfort i dr n. med. Małgorzata Szoł-
kowska z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz  
dr n. med. Piotr Wiśniewski z Centrum Onko-

logii w Warszawie, natomiast grupa patomor-
fologów zajmujących się próbkami pobranymi 
z pęcherza moczowego pracowała pod opieką  
dr hab. n. med. Wojciecha Jóźwickiego z Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy. W ramach projektu 
lekarze patomorfolodzy uczestniczyli również 
w wielu ważnych krajowych i międzynarodo-
wych konferencjach mających na celu przybli-
żenie aspektów klinicznych i zasad stosowa-
nia leków immunokompetentnych. Zebrane 
doświadczenia wykorzystane zostaną do wie-
lopłaszczyznowego podejścia do leczenia pa-
cjentów i otwartego dialogu z lekarzami klini-
cystami. W ramach projektu założono również 
przygotowanie materiałów edukacyjnych, któ-
re były szeroko dystrybuowane wśród lekarzy, 
diagnostów laboratoryjnych oraz pracowników 
ochrony zdrowia. 

Ogółem nakłady Roche Polska  
na diagnostykę w obszarze 
oznaczania mutacji genu  
EGFR wyniosły1,9 mln zł 

Dzięki finansowemu wspar-
ciu firmy Roche Polska, Polska 
Fundacja Europejskiej Szkoły 
Onkologii (PFESO) w roku 2016, 
działając wspólnie z Polskim 
Towarzystwem Patologów (PTP) 
oraz konsultantem krajowym 
w dziedzinie patomorfologii, 
wzięła udział m.in. w projek-
cie „Badanie epidemiologiczne 
w obszarze raka piersi”. W wy-
niku realizacji projektu zebra-
no na platformie cyfrowej dane 
z 27 zakładów patomorfologii  
z wybranych ośrodków me-
dycznych z różnych rejonów 
Polski. Podjęte działania poz- 
woliły na uzyskanie szczegóło-
wych danych diagnostycznych 
zawartych w 9008 ankietach 
zdiagnozowanych przypad-
ków raka piersi w 2016 roku. 
Analiza zebranych danych po-
zwoli na ocenę rzeczywistego 
stanu występowania poszcze-
gólnych podtypów raka piersi 
w Polsce i może w przyszłości 
przyczynić się do rzeczywiste-
go polepszenia skuteczności 
diagnostyki patomorfologicz-
nej w Polsce, a tym samym do 
poprawy możliwości podjęcia 
skutecznej terapii schorzeń on-
kologicznych.

Polskie Towarzystwo Pato-
logów (PTP) objęło patronat 
merytoryczny nad projekta-
mi Polskiej Fundacji Europej-
skiej Szkoły Onkologii (PFESO). 
Projekt „Badanie epidemiolo-
giczne w obszarze raka pier-
si” pozwala podnieść jakość 
rozpoznań patomorfologicz-
nych raka piersi. Realizacja 
drugiego projektu, zatytuło-
wanego „Indywidualna edu-
kacja lekarzy patologów z Pol-
ski w wiodących Zakładach 
Patologii w Europie”, pozwoli 
z kolei na odbycie miesięcz-
nego szkolenia z zakresu diag- 
nostyki patomorfologicznej, 
zapoznanie się z organizacją 
pracy patomorfologów ukie-
runkowanych na diagnosty-
kę raka piersi w najważniej-
szych europejskich zakładach 
patomorfologii oraz stworzy 
warunki do zawarcia indywi-
dualnych znajomości, które 
mogą zaowocować współpra-
cą w przyszłości.
Realizacja obu projektów, dzięki 
wsparciu finansowemu Roche 
Polska i współpracy z Polską 
Fundacją Europejskiej Szko-
ły Onkologii, pozwoliła po raz 
pierwszy na wykonanie wielo-
ośrodkowych badań przez pa-
tomorfologów w Polsce. Mam 
nadzieję, że przyczyni się to do 
poprawy jakości diagnostyki 
patomorfologicznej raka piersi. 

Dr n. med.  
Wiesław  
Różycki-Gerlach
prezes zarządu Polskiej 
Fundacji Europejskiej  
Szkoły Onkologii

Prof. dr hab. n. med. 
Anna Nasierowska- 
-Guttmejer 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Patologów od września 2010  
do czerwca 2016

Roche Polska i Roche Diagnostics 
Polska rozpoczęły współpracę  
w zakresie edukacji polskich lekarzy 
patomorfologów w diagnostyce 
ekspresji PD-L1
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Roche Polska: Jesteśmy sygnatariuszem 
Kodeksu Przejrzystości
Roche Polska jako członek Związku Pracodawców 
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA  
przystąpił do Kodeksu Przejrzystości będącego 
inicjatywą innowacyjnych firm farmaceutycznych. 
W 2016 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy 
raport prezentujący dane na temat współpracy 
z przedstawicielami zawodów medycznych i or-
ganizacjami ochrony zdrowia. Działanie to jest 
ważnym elementem budowania wzajemnego za-
ufania pomiędzy pacjentem, lekarzem i branżą 
farmaceutyczną. 30 czerwca 2016 roku na stro-
nie internetowej Roche Polska opublikowaliśmy 
raporty z informacjami o świadczeniach, jakie 
lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i inni przedsta-
wiciele zawodów medycznych oraz organizacje 
ochrony zdrowia otrzymały w ramach współpra-
cy z Roche Polska w 2015 roku.

Roche w Polsce: Transparentna 
współpraca ze środowiskiem medycznym

Roche Diagnostics Polska: Stosujemy 
znowelizowany Kodeks Etyki Branży 
Technologii Medycznych MedTech
Na branży wyrobów i technologii medycznych 
z racji rodzaju oferowanych produktów i usług 
ciąży szczególna odpowiedzialność za podejmo-
wane działania, których beneficjentem końcowym 
jest pacjent, jego życie i zdrowie lub ich jakość. 
Ze względu na ogromne znaczenie tego sekto-
ra jego przedstawiciele są zobowiązani do prze-
strzegania wyższych standardów etycznych niż 
pracownicy innych gałęzi przemysłu. Oznacza 
to, że przy podejmowaniu decyzji i współpracy 
z interesariuszami bierzemy pod uwagę nie tylko 
to, co jest możliwe z prawnego punktu widzenia, 
ale również dokonujemy oceny etycznej planowa-
nej działalności. Rolą znowelizowanego Kodeksu 
Etyki Branży Technologii Medycznych MedTech 
jest określenie wspólnych zasad postępowania 
innowacyjnych firm sektora medycznego. Ko-
deks wyznacza standardy, których przestrzega-
nie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzial-
ności, prawidłowych relacji i wysokich walorów 
etycznych uczestników rynku. Roche Diagnostics 
jako sygnatariusz Kodeksu Etyki Branży Tech-
nologii Medycznych MedTech aktywnie działał  
w 2016 roku na rzecz jego efektywnej implemen-
tacji oraz upowszechnienia wśród interesariuszy. 

Jednym z kluczowych elementów Kodeksu Etyki 
Branży Technologii Medycznych MedTech Europe 
jest pełna transparentność przekazywanego przez 
firmy wsparcia na rzecz edukacji naukowej i me-
dycznej przedstawicieli służby zdrowia w formie 
grantów edukacyjnych, którą zapewni upublicz-
nienie danych na ten temat. W roku 2017 Roche 
Diagnostics oraz inne firmy członkowskie Med-
Tech będą przygotowywać się do tego procesu.

Jestem odpowiedzialna za przy-
gotowywanie danych finanso-
wych udostępnionych opinii 
publicznej w ramach Kodek-
su Przejrzystości, który regu-
luje zasady współpracy branży 
farmaceutycznej ze środowi-
skiem medycznym. Doceniam 
to, że pracuję w firmie, która 
jest zaangażowana w budo-
wanie zaufania społecznego 
oraz transparentną współpracę 
ze środowiskiem medycznym. 
 

Patrycja  
Grzelewska
specjalista w dziale 
finansowym Roche Polska 

Przy podejmowaniu współpracy  
z interesariuszami bierzemy pod 
uwagę to, co jest możliwe z prawnego 
punktu widzenia i dokonujemy oceny 
etycznej planowanej działalności
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Roche Polska:  
Współpraca z Towarzystwami Naukowymi
Firma Roche Polska kontynuowała współpracę z towarzystwami naukowymi, 
wspierając ich działalność naukową, badawczą i edukacyjną. W 2016 roku 
współpracowaliśmy z:

Gliwickie Spotkania 
Naukowe
W 2016 roku Roche Diagnostics 
Polska po raz kolejny uczestni-
czył w Gliwickich Spotkaniach 
Naukowych. Problematyka wy-
kładów i prezentacji przedsta-
wianych w ich trakcie obej-
muje wykorzystanie biologii, 
genetyki molekularnej i bio-
informatyki w badaniach nad 
rakiem, począwszy od badań 
podstawowych, molekularnych 
aż do zastosowań klinicznych. 
W spotkaniu uczestniczyło wie-
lu zaproszonych gości z kraju 
i zagranicy.

Spotkania Młodych  
z Nauką
Roche Diagnostics Polska 
wsparł zorganizowane przez 
Studenckie Koło Naukowe 
„Biosfera” przy Katedrze i Za-
kładzie Chemii Klinicznej i Diag- 
nostyki Molekularnej UMP wy-
kłady otwarte z cyklu „Spotkania 
Młodych z Nauką w Poznaniu”. 
W trakcie wydarzenia młodzi 
naukowcy, studenci, dokto-
ranci, pracownicy naukowi 
mieli możliwość zaprezento-
wania w formie krótkiego wy-
kładu wyników prowadzonych 
przez siebie badań z zakresu 
szeroko pojętej biomedycyny  
(z uwzględnieniem biochemii, 
biologii molekularnej, biotech-
nologii, genetyki). 

10th East-West 
Immunogenetics 
Conference (EWIC)
Roche Diagnostics Polska 
wsparł międzynarodową X Kon-
ferencję Immunogenetyczną 
dla Krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej – 10th East-West 
Immunogenetics Conference 
(EWIC) Wrocław 2016, której 
głównym organizatorem był 
Instytut Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN im. L. Hir-
szfelda we Wrocławiu. Uczestni-
kami konferencji byli przedsta-
wiciele środowisk naukowych 
z dziedziny immunologii, immu-
nogenetyki i transplantologii, 
w tym: członkowie Europej-
skiej Federacji Immunogenetyki, 
Polskiego Towarzystwa Immu-
nogenetycznego oraz przed-
stawiciele laboratoriów bio-
rących udział w Warsztatach 
Kontroli Jakości Typowania HLA 
dla Krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej. 

Ogólnopolski Kongres 
Naukowy „Nasza 
Ginekologia 2016”
Roche Diagnostics Polska był 
jednym ze sponsorów kongre-
su, który odbywał się pod kie-
rownictwem naukowym prof. dr. 
hab. n. med. Romualda Dęb-
skiego. Najwybitniejsi przed-
stawiciele polskiej ginekologii 
omawiali najciekawsze zagad-
nienia dotyczące m.in. terapii 
prenatalnej, ginekologii dziecię-
cej i onkologii ginekologicznej. 
Profesor Dębski prezentował 
zagadnienia związane z wol-
nym płodowym DNA i jego wy-
korzystaniem w nieinwazyjnej 
diagnostyce prenatalnej. 

Współpraca Roche Diagnostics Polska z organizacjami 
studenckimi oraz kołami naukowymi

Ogółem wsparcie 
towarzystw 
naukowych przez 
Roche Polska w 2016 
roku wyniosło:

2,05 mln zł

Polskim Towarzystwem Onkologicznym

Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej

Polskim Towarzystwem Chorób Płuc

Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej

Polskim Towarzystwem do Badań Nad Rakiem

Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej

Polskim Towarzystwem Reumatologicznym

Polskim Towarzystwem Nefrologicznym

Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Polskim Towarzystwem Patologów

Polskim Towarzystwem Mukowiscydozy

Polskim Towarzystwem Epidemiologów

Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym

Polskim Towarzystwem Transplantacyjnym

Polskim Towarzystwem Lekarskim

Polskim Towarzystwem Onkologicznym

Towarzystwem Chirurgów Polskich

Polskim Towarzystwem Hepatologicznym

Polskim Towarzystwem Farmakologicznym

Polskim Towarzystwem Nefrologii Dziecięcej

Polskim Towarzystwem Neurologicznym

Polskim Towarzystwem Dermatologicznym

Towarzystwem Immunologii

Polskim Towarzystwem Farmakoekonomicznym

Polskim Towarzystwem Ginekologicznym

Towarzystwem Internistów Polskich

Roche od wielu lat jest 
partnerem Polskiej Gru-
py ds. Raka Jajnika (PTGO). 
Dzięki grantom naukowym 
otrzymanym od  firmy  two-
rzymy  innowacyjne projek-
ty, takie jak raport operacyj-
ny raka jajnika czy rejestr 
pacjentek z rakiem jajnika. 
Firma Roche wspiera nas 
przy organizacji dorocz-
nych konferencji poświę-
conych ginekologii onkolo-
gicznej. Spotkania te stały 
się platformą do wymiany 
doświadczeń pomiędzy gi-
nekologami onkologami, 
onkologami klinicznymi 
i innymi specjalistami zaan-
gażowanymi w diagnosty-
kę i leczenie nowotworów 
kobiecych. Dzięki wspar-
ciu firmy możemy rozwijać 
naszą wiedzę i prowadzić 
działania, które przekła-
dają się bezpośrednio na 
wyższe standardy leczenia 
naszych pacjentek. 

Dr hab. n. med. 
Radosław Mądry
przewodniczący Grupy  
ds. Raka Jajnika Polskiego 
Towarzystwa Ginekologii 
Onkologicznej (PTGO) 
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Roche tworzyMY  
– nasi pracownicy 
Roche to miejsce pracy, w którym każdy czuje się doceniany  
i szanowany, może w pełni rozwijać swój potencjał.

W tym rozdziale

•  Roche w Polsce jako pracodawca w liczbach 
•  Zaangażowanie i rozwój pracowników 
•  Programy stażowe w Roche Polska 
•  Gdzie szukać informacji o pracy w Roche
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Grupa Roche: Nasze podejście

Roche w Polsce: Zaangażowanie  
jest dla nas kluczowe

Zatrudniamy osoby wyjątkowe i pomagamy im 
w budowaniu kariery, jednocześnie dostrzegamy 
i nagradzamy znakomitą pracę. Staramy się, aby 
nasi menedżerowie byli prawdziwymi liderami. 
Jesteśmy otwarci na różnorodność i akceptujemy 
odmienność, postępując zgodnie z naszymi war-
tościami: odwagą, pasją i uczciwością. 

O tym, jakim jesteśmy pracodawcą, najlepiej 
świadczą opinie pracowników. W Roche, zarów-
no globalnie, jak i lokalnie, od lat prowadzimy 
badanie zaangażowania i bardzo poważnie trak-
tujemy jego poszczególne etapy: zachęcamy do 
udziału w badaniu, dogłębnie analizujemy wyni-
ki i tam, gdzie to możliwe, wprowadzamy zmia-
ny. Dzięki temu, że uważnie wsłuchujemy się 

Wskaźnik
Roche Polska  

i Roche Diagnostics Polska

Liczba pracowników 952
Nowo zatrudnieni pracownicy 117
Procent stanowisk kierowniczych zajmowanych  
przez kobiety w zarządzie firm 33,2%
Zmiany stanowiska/awanse 141
Średni staż pracy w firmie (w latach) 6,8 roku

Roche w Polsce jako pracodawca w liczbach 

Budowanie zaangażowania  
to nasza najważniejsza misja  
wobec pracowników

Od około czterech lat pracuję w dziale ba-
dań klinicznych Roche, w grupie onkolo-
gicznej. Mam zaszczyt przyczyniać się do 
rozwoju innowacyjnych terapii, które będą 
służyć pacjentom w poprawie ich zdrowia. 
Stanowi to dla mnie źródło dużej satysfak-
cji. Wiele przyjemności dostarcza też praca 
w tak zgranym, wzajemnie inspirującym się 
i dobrze zorganizowanym jak nasz zespole.  
Mam tu okazję do stałego podnoszenia swo-
ich kompetencji.

Wspieram pracowników mojego zespołu w roz-
wijaniu ich kompetencji technicznych. Dbam 
o utrzymanie odpowiedniego poziomu wiedzy 
z obszaru SAP. Najbardziej cenię w Roche 
kulturę organizacyjną oraz liczne możliwości 
rozwoju, jakie są dostępne na każdym stano-
wisku. Sama zresztą miałam okazję praco-
wać jako programistka na ścieżce eksperc-
kiej, następnie zdobywałam doświadczenie 
w zarządzaniu projektami i serwisami. Przez 
kulturę organizacyjną rozumiem wzajemny 
szacunek do wiedzy, zaufanie, chęć dzielenia 
się doświadczeniem oraz zaangażowanie.
 

w głos pracowników, wiemy, co robimy dobrze, 
a co wymaga poprawy. Jednym z wielu uspraw-
nień wprowadzonych w odpowiedzi na ich po-
trzeby są rozwiązania mobilne – za pomocą te-
lefonu komórkowego możemy już raportować 
czas pracy, wnioskować o urlop albo zobaczyć 
wszystkie swoje świadczenia i korzyści wynika-
jące z pracy w Roche.

Tomasz 
Kozłowski
regionalny 
kierownik 
projektu w dziale 
międzynarodowych 
badań klinicznych 
Roche Polska

Jestem odpowiedzialna za marketing leków 
stosowanych w leczeniu chorych na idio-
patyczne włóknienie płuc oraz raka płuca. 
Swoją przygodę z Roche rozpoczęłam 10 lat 
temu od stanowiska asystentki. Dziś współ-
pracuję z grupą konsultantów medycznych 
oraz środowiskiem lekarzy pulmonologów 
i onkologów. Praca z nowym lekiem, który 
jest od niedawna dostępny dla polskich pa-
cjentów, to dla mnie ogromna przyjemność 
i kolejne wyzwanie. W Roche najbardziej lu-
bię przyjazną atmosferę, możliwość rozwoju 
zawodowego, stałego podnoszenia swoich 
kompetencji poprzez uczestnictwo w szko-
leniach oraz krajowych i międzynarodowych 
kongresach. Mając możliwość pracy zarówno 
w biurze, jak i w terenie, mam okazję blisko 
współpracować ze środowiskiem medycznym 
i poczuć, jak ważna jest nasza praca i promo-
wanie innowacyjnych leków dla pacjentów. 
Bardzo podoba mi się również możliwość 
pracy z domu. W pracy w Roche zaskoczyło 
mnie to, że firma bardzo dba o zdrowie pra-
cowników i zapewnia wiele niestandardowych 
działań w tym zakresie, m.in. dostęp do re-
habilitanta i regularnych ćwiczeń. 

Katarzyna 
Łokieć
kierownik 
produktu  
Roche Polska 

Anna 
Casquet- 
-Ławrynowicz
kierownik zespołu 
SAP w Globalnym 
Centrum Rozwiązań 
IT Roche w Polsce
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Roche w Polsce: Rozwój pracowników 
Wierzymy, że każdy pracownik zasługuje na naj-
lepszego menedżera, który jest głównym filarem 
w budowaniu zaangażowania i wspierania roz-
woju pracownika, ale kierunek działań rozwo-
jowych zależy od każdego z nas. Możliwości jest 

Zajmuję się rejestracją leków. Można by rzec, że od 
zawsze, bo od lutego 2008 roku. Jednak w pewnym 
momencie zrozumiałam, że chociaż Roche Polska jest 
dla mnie drugim domem, to potrzebuję nowych wyz- 
wań i poszerzenia horyzontów. Dlatego w 2013 roku 
zgodziłam się przyjąć dodatkowe obowiązki wykracza-
jące poza zakres mojego stanowiska pracy i pomagać 
użytkownikom z całej Europy w ich codziennych zma-
ganiach z systemem zarządzania materiałami opako-
waniowymi leków Roche, tj. kartonikami, ulotkami oraz 
etykietami (ALPIN). Tym sposobem zostałam dostrzeżo-
na przez globalny zespół, który z czasem zaangażował 
mnie do kolejnych dwóch globalnych projektów, tym 
razem w pełnym wymiarze godzin. Tak rozpoczęłam 
swoją dwuletnią przygodę z pracą w międzynarodo-
wym zespole, w którym nabrałam nowych umiejętności, 
m.in. zarządzania projektami oraz zarządzania zespo-
łem. Roche to firma rodzinna, która rozumie potrzeby 
pracowników. Można w niej znaleźć taką ścieżkę roz-
woju, która będzie satysfakcjonowała obydwie strony: 
pracownika i pracodawcę.

Zarządzam trzema grupami produktowymi: histopa-
tologią, onkologią i HPV. Karierę w firmie rozpoczę-
łam w 2014 roku na stanowisku przedstawiciela han-
dlowego w dziale histopatologii na terenie północnej 
Polski. Niespełna rok później powierzono mi obowiąz-
ki kierownika ds. marketingu produktów diagnostyki 
histopatologicznej/HPV/onkologii. W Roche najbar-
dziej lubię to, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. 
Przez ponad dwa lata pracy nigdy nie usłyszałam „nie 
da się”. Oczywiście, jak w każdej pracy napotyka się 
trudności, ale zawsze znajdą się osoby chętne do po-
mocy w ich rozwiązaniu. W pracy w Roche najbardziej 
zaskoczyło mnie, że tak wiele różnych osób w różnym 
wieku, o zupełnie odmiennych charakterach i zainte-
resowaniach potrafi tak świetnie nawiązać porozumie-
nie i osiągnąć sukces.

Moją przygodę w Roche rozpocząłem w roku 2012, kiedy 
jako student piątego roku dołączyłem do działu bezpie-
czeństwa. Jako asystent pomagałem w drobnych pracach 
biurowych, zdobywałem doświadczenie i poznawałem ludzi. 
Rok później zacząłem pracę w nowym dziale call center 
będącym częścią działu rozwoju i obsługi posprzedażnej 
i zacząłem pracę z klientami. To tutaj poznałem, czym jest 
praca pod presją czasu. Tutaj też nauczyłem się pracy 
zespołowej i tego, jak ważny jest zespół w pokonywaniu 
codziennych problemów. Praca w call center nauczy-
ła mnie pewności siebie, cierpliwości i samodyscypliny, 
dając mi jednocześnie możliwość dobrego poznania 
produktów Roche i procesów, jakie zachodzą w firmie. 
Przede wszystkim jednak dała mi dużo satysfakcji. Dwa 
lata pracy w call center zaowocowały kolejną szansą na 
rozwój. Wygrałem rekrutację na stanowisko specjalisty 
ds. produktów HosPoc w Regionalnym Centrum Wspar-
cia Klienta. Po intensywnym i rozwijającym etapie szko-
leń w Polsce i za granicą w zakresie produktów oraz 
z języka angielskiego przejąłem odpowiedzialność za 
wsparcie techniczne i merytoryczne klientów w zakresie 
gazometrii, analizy moczu oraz sprzętu do diagnostyki 
przyłóżkowej i samokontroli.
Pracuję z ciekawymi ludźmi, mówimy w różnych językach, 
pochodzimy z różnych krajów, ale wszystkich nas łączy 
jedno – Roche. Firma daje mi ogromne możliwości roz-
woju, oprócz licznych szkoleń i wyjazdów mogę praco-
wać z ludźmi, którzy są dla mnie autorytetem. Daje mi to 
wielką satysfakcję i motywuje do dalszej pracy.

Karierę w Roche Diagnostics rozpocząłem w 2004 roku  
w dziale sprzedaży Applied Science. Po ośmiu latach 
awansowałem na stanowisko product managera. W 2014 
roku wraz z otwarciem działu eksportu w naszej or-
ganizacji pojawiła się możliwość objęcia stanowiska 
kierownika produktu odpowiedzialnego za diagno-
stykę molekularną i histopatologiczną. Było to bar-
dzo duże wyzwanie, a także niespotykana szansa na 
rozwój zawodowy w międzynarodowym i interesują-
cym środowisku. Obecnie, po kolejnej zmianie zakre-
su obowiązków, mam przyjemność kierowania całym 
międzynarodowym działem marketingu odpowiedzial-
nym za rynki eksportowe. Jestem odpowiedzialny za 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
Roche Diagnostics na jedenastu rynkach w ramach 
Management Center Poland & East Europe. W pracy 
w Roche najbardziej lubię to, że ciągle mamy możli-
wość uczenia się nowych rzeczy – od przełożonych, 
kolegów, partnerów biznesowych i klientów. 

Justyna Ochal
specjalista  
ds. rejestracji 
produktów 
leczniczych  
w Roche Polska 

Maciej 
Łaszczuk
specjalista  
ds. produktu  
w Roche Diagnostics 
Polska 

Sonia Konicz
kierownik  
ds. marketingu 
produktów 
diagnostyki 
histopatologicznej/
HPV i onkologii 
w Roche Diagnostics 
Polska 

Karol 
Tymiński
kierownik marketingu 
na rynki eksportowe 
w Roche Diagnostics 
Polska

wiele – projekty, oddelegowania do oddziałów 
firmy poza granicami kraju, zmiany ról oraz kla-
syczne narzędzia wspierające, takie jak szkolenia 
czy wewnętrzne akademie i programy dla lide-
rów i ekspertów. 
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Roche Polska – najlepszy pracodawca 
W 2016 roku spółka Roche Polska została wy-
różniona, już po raz trzeci, certyfikatem Top 
Employer Polska oraz Top Employer Europe. 
Międzynarodowe badanie prowadzone co ro-
ku przez Top Employer Institute wyróżnia tych 
pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki 
pracy, dbają o rozwój pracowników na wszyst-
kich szczeblach organizacji oraz dążą do ciąg- 
łego doskonalenia praktyk związanych z za-
trudnieniem. 

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche 
w Polsce – Roche Global IT Solutions
Innowacja w Roche to nie tylko produkowanie 
i wprowadzanie na rynek nowych leków i na-
rzędzi diagnostycznych, lecz także technologie 
i przetwarzanie informacji. W ramach Global-
nego Centrum Rozwiązań IT od 2015 roku pro-
wadzimy konsekwentne działania mające na celu 
zwiększenie świadomości i postrzegania Roche 
jako pracodawcy IT. Początkowo niełatwo było 
zainteresować programistów pracą w firmie far-
maceutycznej. Obecnie, mimo konkurencyjnego 
rynku pracy w tym obszarze, co roku z sukce-
sem zatrudniamy kilkudziesięciu informatyków 
w wymagających i różnorodnych specjalizacjach.

Strategia „Code4Life”
Pragniemy, by nasze inicjatywy wiernie odzwier-
ciedlały specyfikę pracy w Roche, by dostarczały 
realną wartość grupie docelowej oraz, w miarę 
możliwości, służyły środowiskom akademic-
kim, biznesowym i społeczeństwu.

Badania nad opracowaniem nowych terapii medycznych to lata 
ciężkiej pracy naukowców, lekarzy oraz wielu innych osób. Dzięki 
technologiom informatycznym jesteśmy w stanie przetwarzać nie-
wyobrażalne ilości informacji pochodzących z badań klinicznych. 
Nasze innowacje wspierają podejmowanie decyzji przez naukow-
ców oraz wpływają na szybkość dostarczania nowych terapii dla 
pacjentów. Kodowanie dla życia (Code4Life) to motto przewodnie 
inicjatywy, którą mam okazję kierować. Nasza praca w Roche IT 
to programowanie z misją. Pasja, jaką wkładają programiści, spe-
cjaliści od jakości, użyteczności, analitycy i kierownicy projektów, 
udziela się na co dzień w biurze oraz poza nim w wielu różnych 
projektach. Podczas organizowanej przez nas Konferencji Code-
4Life, kierowanej do specjalistów branży IT, opowiadamy, jakie 
problemy rozwiązujemy, z myślą o pacjentach. Podczas cyklicz-
nych wykładów na uczelniach w Warszawie i Poznaniu docie-
ramy do setek studentów i studentek i przekazujemy im nasze 
doświadczenie z najnowszych technologii informatycznych. Bar-
dzo ważne jest dla nas zachęcanie dziewczyn do podejmowania 
studiów na kierunkach ścisłych. Odsetek kobiet studiujących np. 
informatykę wciąż jest niski. Nasze działania kierujemy również 
do najmłodszych oraz ich rodziców. Poprzez lekcje programowa-
nia i robotyki inspirujemy i wzbudzamy zainteresowanie dzieci 
do STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Roche – pracodawca IT

Dobra praktyka: 

Experts Academy  
– rozwijamy umiejętności eksperckie 
pracowników w Globalnym Centrum 
Rozwiązań IT Roche
W pierwszym półroczu 2016 roku odbyła się pierwsza edycja Akademii Eks-
perta, nowego programu rozwoju dla pracowników Globalnego Centrum Roz-
wiązań IT Roche, skierowanego do osób będących na technicznej ścieżce 
kariery. W ramach programu uczestnicy mieli możliwość:

• nauczenia się metodologii startup i pracy w projektach prowadzonych 
zgodnie z tą filozofią;

• ścisłej współpracy z doświadczonymi ekspertami zarówno wewnętrznymi, 
jak i zewnętrznymi;

• poznania przedsiębiorców, którzy odnieśli spektakularny sukces zarówno 
w pracy w korporacjach, jak i prowadząc własne firmy;

• rozwinięcia wiedzy technicznej oraz umiejętności takich, jak analiza  
czy sztuka prezentacji;

• odbycia sesji coachingowych z profesjonalnym coachem;

• zdobycia nowych doświadczeń zawodowych.

Program spotkał się z du-
żym entuzjazmem, a jego 
uczestnicy obecnie skutecz-
nie wykorzystują zdobytą 
wiedzę w swojej codzien-
nej pracy.

Top Employer bada najlepsze praktyki HR w dużych organizacjach.  
To szczegółowa analiza warunków pracy, obejmująca strategię, rolę dyrekcji, 

konkretne praktyki oraz technologię wspierającą. 

bo:#top employer, 
Jesteśmy

#myślimy  
o przyszłości

Program emerytalny  
i plan zakupu akcji Roche Connect  
dają pracownikom możliwość 
oszczędzania w wygodny sposób  
i przy wsparciu pracodawcy. 

#wspieramy  
rozwój kariery

Nasi pracownicy korzystają z zalet 
międzynarodowej organizacji, 
zdobywając doświadczenie nie tylko 
lokalnie, ale też regionalnie i globalnie. 

Dedykowane aplikacje dla 
pracowników w wersjach mobilnych, 
ekologiczny system optymalizacji 
wydruków FollowMe Printing, 
możliwość rezerwacji miejsc  
parkingowych przez komórkę. 

#usprawniamy  
procesy

Słuchamy naszych 
pracowników, prowadzimy 
badania zaangażowania 
i wprowadzamy zmiany ulepszające 
codzienną pracę. 

#odpowiadamy 
na potrzeby

#pracujemy  
elastycznie

Już połowa naszych 
pracowników pracuje 
zdalnie, korzystamy  
też z elastycznych  
godzin pracy . 

#dbamy  
o rodziców

W ramach programu  
Rodzic w Roche oferujemy  
m. in. dodatkowy dzień urlopu  
i kart ę  podarunkową z pierwszym 
kieszonkowym dla nowo 
narodzonego dziecka. 

Adrian 
Czabanowski
kierownik działu 
technologicznego 
w Globalnym 
Centrum Rozwiązań 
IT Roche w Polsce
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W projekcie Code4Life w 2016 roku wzięło udział 61 pracowników  
– m.in. ekspertów IT, pracowników działu HR, menedżerów, członków 
zarządu. Wspólnie wypracowane działania miały odzwierciedlać  
trzy wartości, które uznaliśmy za swoje mocne strony – kulturę,  
misję i innowację. Poszczególne projekty były skierowane do trzech 
kluczowych grup docelowych:

Roche w Polsce: Świadczenia dodatkowe dla pracowników

Wskaźnik
Roche Polska i Roche 

Diagnostics Polska 

Telepraca (dot. Roche Polska) 326 (44%) 
Pracownicy korzystający z kart sportowych 529 (56%) 
Pracownicy korzystający z opieki medycznej 894 (94%) 
Pracownicy korzystający z opieki medycznej 
dla rodziny 346 (36%) 
Pracownicy korzystający z dodatkowego 
ubezpieczenia na życie 859 (90%)
Pracownicy korzystający z planu 
emerytalnego 433 (45%) 
Pracownicy korzystający z planu zakupu  
akcji pracowniczych 207 (22%)

Pracownicy Globalnego 
Centrum Rozwiązań IT Roche
W pierwszej kolejności koncentrujemy się na obec-
nych pracownikach. W 2016 roku wprowadziliśmy 
wiele usprawnień i dodatkowych inicjatyw mają-
cych zwiększyć komfort pracy, umożliwić własne 
projekty, wspierać integrację. Podnieśliśmy jakość 
procesu przyjmowania nowo zatrudnionych pra-
cowników – powstała nowa strona New Employee  
Toolkit, pozwalająca w intuicyjny sposób wyszuki-
wać i przyswajać najważniejsze informacje, a tak-
że proces przyznawania każdemu nowemu pra-
cownikowi indywidualnego mentora dbającego 
o łatwe wdrożenie do firmy i zespołu. Powstała 
inicjatywa Biotech Academy, dzięki której chętni 
specjaliści IT mogli dowiedzieć się więcej, a na-
wet przetestować w laboratoriach Uniwersytetu 
Warszawskiego, na czym polegają procesy two-
rzenia nowych leków. Dzięki dobroczynnej ak-
cji Calories4Others co kilka miesięcy mogliśmy 
brać udział w sportowych wyzwaniach, których 
efektem były darowizny przekazywane na rzecz 
potrzebujących. Razem świętowaliśmy walen-
tynki („I Roche you”), Dzień Chłopaka (dziew-
czyny przygotowały fantastyczną niespodziankę 
– wideo z życzeniami z całego świata), wspólnie 
oglądaliśmy zmagania polskiej reprezentacji pił-
ki nożnej podczas rozgrywek UEFA Euro 2016.  
Powstała inicjatywa Bookcrossing, a nawet nie-
formalna grupa „Planszówki w Roche”, spotyka-
jąca się co kilka tygodni na wspólne rozgrywki.

Studenci IT
Od lat staramy się uzupełniać akademicki program 
nauczania o aktualną wiedzę biznesową – uczest-
niczymy w pracach Rady Programowej Wydziału 
Informatyki Politechniki Poznańskiej, prowadzimy 
gościnnie wykłady, organizujemy program stażo-
wy „Graduate”. 

Szczegóły na
str. 88

 

W 2016 roku do tych działań dodaliśmy dwie no-
we inicjatywy:

Code4Life Meetups
Na wydziałach informatycznych kluczowych uczelni 
Warszawy i Poznania odbyły się wykłady i warsz-
taty prowadzone przez ekspertów z Globalnego 
Centrum Rozwoju IT. Spotkania cieszyły się du-
żym zainteresowaniem – przekazaliśmy wiedzę 
ponad 470 studentom i profesjonalistom z branży.

Studia podyplomowe we współpracy 
z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
W 2016 roku wspólnie z Uniwersytetem im. Ada-
ma Mickiewicza i kilkoma innymi najważniejszy-
mi pracodawcami IT z Poznania uruchomiliśmy 
pierwsze w tym mieście podyplomowe studia z za-
kresu technologii Big Data. Zajęcia prowadzone 
przez czworo prelegentów z Roche cieszyły się 
ogromnym uznaniem i zostały pozytywnie oce-
nione przez studentów.

Profesjonaliści IT
W swojej pracy korzystamy z wielu, często bardzo 
nowoczesnych, nierzadko niszowych technologii. 
Pracujemy w specyficznej branży, dla ogromnej 
organizacji, co sprawia, że niewielu programistów 
w Polsce może się pochwalić podobnymi projek-
tami. Dzięki temu zaznaczamy naszą obecność na 
polskim rynku IT przede wszystkim poprzez dzie-
lenie się wiedzą – wykłady, meetupy, spotkania, 
własną konferencję IT.

Konferencja Code4Life
W 2016 roku konferencja Code4Life odbyła się  
14 października w Kinie Iluzjon w Warszawie. Świa-
towej klasy programiści opowiedzieli o rozwoju 
oprogramowania i najlepszych praktykach w IT. 
Pracownicy Globalnego Centrum Usług IT Roche 
przedstawili światowe trendy w łączeniu świata IT  
ze światem nauki, medycyny i genetyki. Celem 
Code4Life była przede wszystkim wymiana wie-
dzy pomiędzy specjalistami IT z całej Polski (i nie 
tylko) mającymi doświadczenie w pracy z nowo-
czesnymi technologiami.

Udział w spotkaniach branżowych
Nasi specjaliści i eksperci czynnie angażują się 
w rozwój społeczności skupionych wokół roz-
maitych technologii. W 2016 roku prowadzili wy-
kłady m.in. dla Warsaw Java User Group, Poznań 
iOS Developers, Ladies that UX, RBioMeSs War-
szawa, a nawet na konferencji EMC World 2016 
w Las Vegas.

Total Reward Statement (TRS)  
– wynagrodzenie i świadczenia w jednym miejscu
W 2016 roku w naszych dwóch spółkach Roche Polska i Roche Diagno-
stics Polska wprowadziliśmy Total Reward Statement (TRS), który zawiera 
podsumowanie wszystkich elementów pakietu wynagrodzeń, indywidual-
nie dla każdego pracownika, zarówno pieniężnych, jak i niematerialnych. 
TRS jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej, prezentuje dane liczbowe 
i opisowe wraz z pomocnymi linkami. Dodatkowo w TRS można znaleźć 
aktualne informacje o innych udogodnieniach i korzyściach, które są do-
stępne w miejscu pracy. Total Reward Statement, jak i wiele innych apli-
kacji dla naszych pracowników, jest dostępny na urządzeniach mobilnych. 
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Zdrowie i sport
W zdrowym ciele zdrowy duch! Dla pracow-
ników naszych spółek organizujemy wiele ini-
cjatyw, dzięki którym mogą aktywnie i zdrowo 
spędzać czas. Wśród podejmowanych przez nas 
akcji są badania przesiewowe i wykłady eduka-
cyjne. Poza przekazywaniem wiedzy teoretycz-
nej staramy się zachęcać naszych pracowników 
do aktywnego spędzania czasu w klubach spor-
towych Roche. W 2016 roku działało siedem ta-
kich klubów, a w organizowanych w nich zaję-
ciach aktywnie brało udział 270 pracowników. 
Działamy w klubach: żeglarskim rowerowym, 

O wysokiej jakości miejsca pracy świadczy kultura or-
ganizacyjna, różnorodność i poszanowanie indywidu-
alności. Podejmujemy działania z tego obszaru, które 
mają na celu zachęcanie pracowników do otwartej 
wymiany myśli nie tylko pomiędzy sobą, ale też prze-
łożonymi. Taka otwartość na różne perspektywy i po-
dejścia wspiera innowacyjność, która jest filarem suk-
cesu naszej firmy. 

Ambasadorzy różnorodności
Powołaliśmy grupę osób z różnych części naszej orga-
nizacji, które promują ideę D&I (Diversity & Inclusion). 
Dla tej grupy przeprowadzone zostały warsztaty na 
temat stereotypów, uprzedzeń i zjawiska wykluczenia. 

Zachęcamy kobiety do podejmowania 
pracy w środowisku IT

„Boisz się niepełnosprawności? 
Wyluzuj!”
Rozpoczęliśmy cykl warsztatów i wykładów dla całej  
organizacji, mających na celu zwiększenie świadomości 
na temat niepełnosprawności oraz zaburzeń psychicz-
nych, także na temat tego, jak pracować na co dzień 
z osobami niepełnosprawnymi.

Wierzymy, że udział kobiet w środowisku IT po-
winien być większy. Pragniemy wspierać kobiety, 
które odważnie wybrały tę zdominowaną przez 
mężczyzn ścieżkę kariery. Dlatego nasze progra-
mistki i specjalistki IT biorą udział w branżowych 
wydarzeniach, organizują inicjatywy takie jak UX 
Day na Uniwersytecie Warszawskim i pokazują, 
że w tej branży jest miejsce dla obu płci. Mamy 
się czym pochwalić, gdyż w 2016 roku Globalne 
Centrum Rozwiązań IT zatrudniało około 100 ko-
biet na stanowiskach technicznych. Wiemy jed-
nak, że największe wyzwanie to liczba dziewcząt 
wybierających studia na kierunkach IT, dlatego 
wspólnie z jedną z fundacji podjęliśmy się inicja-
tywy, która wspiera dziewczynki w wieku lat 7–9. 
Są one objęte programem nauczania programo-
wania. Poza tym mamy wiele inicjatyw adreso-
wanych do studentek kierunków IT. Działania te 
przyniosły już zamierzony skutek, ponieważ tylko 
w IV kwartale 2016 roku liczba zatrudnionych ko-
biet wzrosła do 41% przy populacji kobiet w czę-
ści IT wynoszącej 25%.

narciarskim, biegowym i squashowym. Co roku 
organizowany jest konkurs Roche Się będący spor-
tową rywalizacją w trzech kategoriach: jazda na 
rowerze, rolkach oraz bieganie. Poza tym Roche 
wspiera udział pracowników w Mistrzostwach 
Polski Firm Farmaceutycznych w Narciarstwie 
Alpejskim. Bardzo ważne jest dla nas, by wśród 
naszych pracowników popularna była idea za-
chowania równowagi między pracą i zdrowym 
trybem życia. Ważne jest też zdrowe odżywianie, 
dlatego do dyspozycji wszystkich pracowników 
są w kuchniach płatki, soki i owoce. 

Dobra praktyka: 

Różnorodność w Roche Polska

Aleksandra 
Ossowska- 
-Owczarczyk
kierownik  
ds. personalnych 
w Globalnym 
Centrum Rozwiązań 
IT Roche w Polsce

Programy stażowe w Roche Polska

Pracuję w dziale personalnym. Do firmy dołączyłam 
w ramach programu „Absolwent w Roche” we wrze-
śniu 2015 roku. Zakres moich obowiązków w miarę 
trwania stażu poszerzał się i wiązał z coraz większą 
odpowiedzialnością. Po stażu otrzymałam propozycję 
pozostania w firmie, by wspierać działania związane 
z jednym z globalnych projektów. W Roche najbar-
dziej lubię ludzi. Cenię sobie pracę w tak zróżnicowa-
nym środowisku. Dzięki kolegom i koleżankom mam 
wrażenie, że nieustannie uczę się czegoś nowego  
– tak zawodowo, jak i prywatnie. W Roche zaskoczyły 
mnie dwie rzeczy: to, jak bardzo efekty naszej pracy 
zależą od współdziałania różnych osób i jednostek 
organizacyjnych, oraz to, że można z sukcesem łą-
czyć profesjonalizm i pogodę ducha, tworząc dobrą 
i przyjazną atmosferę pracy.

Kieruję działem bezpieczeństwa farmakoterapii, którego 
pracownicy zajmują się przyjmowaniem zgłoszeń o zda-
rzeniach niepożądanych po zastosowaniu leków Roche. 
Praca jest bardzo wymagająca i każda pomocna para 
rąk jest mile widziana. Dlatego program „Absolwent 
w Roche”  przyjęłam z wielkim entuzjazmem i uważam, 
że jest on inicjatywą dającą wymierne korzyści firmie 
oraz absolwentom. Młody człowiek, który po studiach 
ma głowę pełną pomysłów, wiedzy teoretycznej, chę-
ci do pracy, dalszego uczenia się, zdobywania nowych 
doświadczeń, to ktoś, na kogo czekam w moim dziale. 
Staramy się każdego absolwenta wdrażać do pracy od 
pierwszego dnia, oferujemy wiele trudnych szkoleń. 
Wykształciliśmy już trzech absolwentów: dwie osoby 
znalazły pracę w dziale po zakończeniu stażu, jedną 
„wypuściliśmy w świat” z pełną świadomością, że bę-
dzie bardzo wartościowym, wyczulonym na aspekty 
bezpieczeństwa farmakoterapii pracownikiem.

Prowadząc procesy rekrutacyjne, zawsze poszukujemy kandydatów 
z potencjałem do dalszego rozwoju. Jest to szczególnie ważne  
w przypadku rekrutacji do programów stażowych.

„Absolwent w Roche” 
Oferujemy 12-miesięczny płatny program stażowy na 
podstawie umowy o pracę, z możliwością nauki i roz-
woju, a w niektórych przypadkach także zakończony 
propozycją zatrudnienia. Dla stażystów praca w Roche 
jest najczęściej pierwszym doświadczeniem zawodo-
wym, możliwością nauczenia się siebie w środowisku 
pracy – tego, co w pracy lubią, czego nie, w którym 
kierunku będą chcieli się rozwijać zawodowo i kim 

Marta Kątnik
uczestniczka 
programu  
„Absolwent w Roche”

Elżbieta 
Bartoszek- 
-Balas
kierownik  
ds. bezpieczeństwa 
farmakoterapii 
w Roche Polska 

zostać w przyszłości. Dla pracowników, którzy pełnią 
rolę mentorów, to często możliwość zdobycia pierw-
szych szlifów menedżerskich lub współpracy ze świe-
żymi absolwentami, przedstawicielami innego pokole-
nia. I ta współpraca nie tylko jest inspirująca, lecz także 
skutkuje wieloma zaskakującymi rozwiązaniami. Za to 
cenimy różnorodność!  

86 87

Roche | Raport 2016 Raport 2016 | Roche  



Swoją  przygodę z Roche 
rozpoczęłam wakacyjnym 
programem „Grasz o staż”. 
Nie spodziewałam się, że 
mój – z założenia trzymie-
sięczny – staż zostanie prze-
dłużony, jednak dostałam ta-
ką propozycję. W ten sposób 
wciąż mogę rozwijać swoje 
umiejętności z zakresu di-
gitalu i marketingu. Moje 
dotychczasowe największe 
wyzwanie to walka z włas- 
ną naturą. Trudno jest mi 
zaakceptować, że niektó-
re projekty są kilkuetapo-
we i wymagają udziału 
wielu osób, przez co nie 
wszystko dzieje się od ra-
zu. Uczy mnie to cierpliwo-
ści, która przydaje się w ży-
ciu nie tylko zawodowym.  
W Roche najbardziej lubię 
ludzi i przyjazną atmosferę, 
którą tworzą, oraz elastyczne 
godziny pracy. Największym 
zaskoczeniem jest dla mnie 
brak typowej korporacyjnej 
atmosfery i przyjazne rela-
cje między pracownikami.

Jestem odpowiedzialna za walidację systemów skom-
puteryzowanych. Co to znaczy? Dbam o to, aby syste-
my, w szczególności te wykorzystywane obszarach GxP, 
spełniały wszelkie wymogi związane z powstawaniem 
oprogramowania. Na każdym etapie projektu jestem od-
powiedzialna za kontrolę oraz zbieranie dowodów po-
twierdzających, że aktywności projektowe wykonywane 
są zgodnie z ustalonymi normami.
Do Roche dołączyłam w październiku 2015 roku, kiedy 
dostałam się do programu „Graduate”. Program rozpo-
czyna się od okresu przygotowawczego, po którym mło-
dy adept może podjąć swoje pierwsze samodzielne kroki 
w projektach. Tak też było w moim przypadku.
Po pół roku od podjęcia przeze mnie pracy zostałam wy-
puszczona na „głęboką wodę” i przydzielona do flago-
wego projektu w obszarze, w którym kontynuuję swoją 
pracę do tej pory. Czułam dużą odpowiedzialność, a jed-
nocześnie ogromną satysfakcję z powodu powierzonych 
mi obowiązków. Od początku musiałam wykazywać się 
profesjonalizmem przy współpracy z bardzo wymaga-
jącym partnerem w San Francisco. Projekt okazał się 
ogromnym sukcesem. W Roche najbardziej podoba mi 
się, że współpracownicy traktują się z szacunkiem, jak 
równi partnerzy w pracy. Jako junior IT specialist nigdy 
nie odczułam, aby moje doświadczenie czy wiek miały 
wpływ na poziom dyskusji czy wymiany opinii. Zasko-
czyło mnie zaufanie i zakres odpowiedzialności, jakim 
obdarzyła mnie firma. Dzięki przyjaznemu środowisku, 
dobrej współpracy stałam się samodzielnie działającym 
specjalistą. Śmiało mogę stwierdzić, że Roche jest dosko-
nałym miejscem pracy. Całoroczny program „Graduate” 
rozwinął we mnie bardzo wiele umiejętności miękkich 
i specjalistycznych, dzięki którym jestem stuprocento-
wą profesjonalistką IT w swojej specjalizacji. Co więcej, 
w Roche współpracuję z wieloma kobietami, które ma-
ją ogromną wiedzę techniczną. Jako kobieta cieszę się, 
że pracuję w firmie, która daje każdemu równe szan-
se rozwoju.

Program „Grasz o staż”
Roche Polska od 2011 roku uczestniczy także w ogólnopolskim programie 
stażowym „Grasz o staż”.

IT „Graduate”
Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche w Polsce już od 
2012 roku prowadzi 12-miesięczny, intensywny program 
rozwojowy, który przygotowuje absolwentów do pracy 
na stanowisku specjalistycznym w wybranej technologii. 

W Roche wspieram zespół Technology Center – SFDC 
(Salesforce.com). Na co dzień zajmuję się pracą dewelo-
perską w projekcie PA2020 realizowanym dla pacjentów 
oraz klinik w Stanach Zjednoczonych. Celem projektu 
jest pomaganie w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowot-
nej oraz leczenia lekami Roche. Moja kariera w Roche 
zaczęła się w październiku 2015 roku, kiedy dołączyłem 
do programu „Graduate”, podczas którego pod okiem 
mentora przez rok poznawałem technologię, korporację, 
przyglądałem się mechanizmom działającym w projek-
tach oraz wykonywałem część zadań projektowych. Po 
roku pracy zrealizowałem indywidualny plan rozwoju, 
dzięki któremu zaproponowano mi dalszą współpracę na 
stanowisku specjalisty IT. Największym dotychczasowym 
wyzwaniem okazało się prowadzenie samodzielnej części 
projektu. Wymagało to bardzo dobrej organizacji pracy, 
w tym kontaktów z analitykami biznesowymi, doprecyzo-
wania wymagań, realizacji założeń, współpracy z testerami. 
Do tego dochodziły wyzwania związane z różnymi strefa-
mi czasowymi, w których pracowaliśmy. Nieocenione jest 
tutaj doświadczenie kolegów i koleżanek, od których uczę 
się różnych sposobów zarządzania projektem oraz zespo-
łem. Udało mi się wybrać te najbardziej odpowiadające 
moim potrzebom. W Roche najbardziej lubię ludzi, którzy 
chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Codzien-
nie spotykam specjalistów w różnych dziedzinach, którzy 
– mimo wielu obowiązków – zawsze są skłonni podzielić 
się swoją wiedzą. W pracy w Roche pozytywnie zasko-
czyła mnie duża orientacja na rozwój i innowacje, cieszę 
się, że mogę mieć w tym swój osobisty udział.

Marta 
Dworek
specjalista IT 
w Globalnym Centrum 
Rozwiązań IT  
Roche w Polsce

Katarzyna 
Delekta
stypendystka 
programu  
„Grasz o staż” 
w Roche Polska 

Mateusz 
Biedak
specjalista IT 
w Globalnym Centrum  
Rozwiązań IT  
Roche w Polsce

Praca w Roche Polska  
– aktualne oferty 

Absolwent Talent Days w Warszawie

it.roche.pl – strona poświęcona karierze  
w Globalnym Centrum Rozwiązań IT

Warszawskie Dni Informatyki

portale społecznościowe: Twitter@Roche Polska 
oraz LinkedIn 

XX Targi Pracy Politechniki Poznańskiej

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Targi Pracy, Staży i Praktyk Branży IT na Wydziale 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nowe Technologie dla Dziewczyn (BootCamp)

Zachęcamy do śledzenia 
aktualnych ofert pracy  
w internecie:

W 2016 roku byliśmy także 
obecni na następujących 
targach pracy:

www.roche.pl/careers – globalny serwis 
dedykowany pracy w Roche
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Partnerstwo  
w biznesie opiera się  
na odpowiedzialnych  
relacjach
Jako jedna z największych na świecie firm działających  
w obszarze ochrony zdrowia – podjęliśmy zobowiązanie  
do w pełni etycznego działania, które przyniesie  
długoterminowe korzyści naszym interesariuszom. 

W tym rozdziale

•  Nasze standardy postępowania oraz zgodność działań 
z przepisami prawa 

•  Bezpieczeństwo pacjentów 
•  Hurtownia i Magazyn Importera Roche Polska 
•  Współpraca z dostawcami 
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Grupa Roche: Najwyższe standardy 
postępowania oraz zgodności działań  
z przepisami prawa

Roche w Polsce: Jak wdrażamy standardy 
odpowiedzialności w praktyce lokalnej

Kodeks Etyki Grupy 
Roche
Podstawowe zasady, którymi się 
kierujemy ujęte są w Kodeksie 
Etyki Grupy Roche. Kodeks wy-
raża oczekiwania Grupy Roche 
związane z etycznymi standar-
dami zachowania w biznesie. 
Określa także zobowiązania 
pracowników i definiuje, w ja-
ki sposób powinni działać, aby 
zachować właściwe standardy 
odpowiedzialności i etyki zwią-
zane z poszanowaniem potrzeb 
jednostki, społeczeństwa oraz 
środowiska. Kodeks Etyki Grupy 
Roche wskazuje również, gdzie 
szukać pomocy i komu zgłaszać 
wątpliwości dotyczące legalno-
ści i etyczności działań.

Wymagamy od naszych pracowników i partnerów biznesowych 
najwyższych standardów działania oraz uczciwości. 

Wśród najważniejszych celów Grupy Roche szcze-
gólne miejsce zajmuje dbałość o prowadzenie 
działalności w sposób uczciwy, zrównoważony 
i zgodny z najwyższymi standardami etyczny-
mi. Co roku podejmujemy wiele działań i ini-
cjatyw ukierunkowanych na zapewnienie reali-
zacji tych celów. 
Aktywnie angażujemy pracowników spółek Roche 
Polska i Roche Diagnostics Polska w prowadzenie 
dialogu nad wdrażaniem zasad ujętych w Kodeksie 
Etyki Grupy Roche w praktyce. Dążymy do tego, 
aby wewnętrzne i zewnętrzne regulacje, którym 
podlega Roche, były znane naszym pracownikom 
i respektowane w ich codziennej pracy. Stale ak-
tualizujemy nasze wewnętrzne procedury, aby 
odpowiadały najwyższym standardom obowią-
zującym na rynku. Uważnie monitorujemy spo-
sób, w jaki obowiązujące nas standardy wdrażane 
są przez pracowników w trakcie wykonywania 
przez nich ich pracy, aby sprawnie zdiagnozo-
wać obszary wymagające dodatkowego wsparcia.

Rada Etyki i Compliance Officer
Zarówno w spółce Roche Polska, jak i Roche Diag- 
nostics Polska działają Compliance Officers, którzy 
wspierają organizację we wdrażaniu i przestrze-
ganiu procedur compliance wynikających z Ko-
deksu Etyki Grupy Roche. Pod ich patronatem 
w naszych spółkach zostały powołane Rady Etyki 
– zespoły złożone z pracowników reprezentują-
cych różne funkcje i działy. W 2016 roku prace 
Rady Etyki w Roche Polska koncentrowały się 
na wsparciu pracowników w związku z pierwszą 
publikacją przez spółkę danych na temat współ-
pracy z przedstawicielami zawodów medycznych 

i organizacjami ochrony zdrowia w ramach Ko-
deksu Przejrzystości. W 2016 roku prace Rady 
Etyki w Roche Diagnostics Polska koncentrowa-
ły się na upowszechnianiu informacji na temat 
inicjatyw compliance, w szczególności w obszarze 
uzyskiwania przez pracowników pomocy i po-
rady zgodnie z Kodeksem Etyki Grupy Roche. 

Upowszechniamy standardy etyczne  
w branży w Polsce 
Roche Polska, jako członek Związku Pracodawców 
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,  
aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu wyso-
kich standardów etycznych na rynku farmaceu-
tycznym. W 2016 roku nasi pracownicy czynnie 
uczestniczyli w pracach INFARMY nad narzę-
dziem służącym do weryfikacji i certyfikacji wyda-
rzeń edukacyjnych w obszarze ochrony zdrowia, 
takich jak konferencje, sympozja czy kongresy. 
Wdrożenie tego narzędzia zaplanowano na rok 
2018, a jego celem jest edukacja organizatorów 
wydarzeń naukowych na temat najwyższych stan-
dardów etycznych obowiązujących w branży oraz 
umożliwienie sprawdzenia, czy wydarzenia speł-
niają te standardy.
Roche Diagnostics Polska aktywnie działa w związ-
ku pracodawców – Izbie Producentów i Dystry-
butorów Diagnostyki Laboratoryjnej, lokalnej  

Roche Polska upowszechnia  
wysokie standardy etyczne  
na rynku farmaceutycznym

SpeakUp Line
Każdy pracownik Roche może 
zgłaszać sprawy związane z bra-
kiem uczciwości i konsekwencji 
w działaniu swojemu przełożo-
nemu lub lokalnemu oficero-
wi ds. compliance (zgodności)  
– Compliance Officer. Służy te-
mu także specjalna anonimowa 
infolinia Roche SpeakUp Line, 
która obecnie jest dostępna  
w 99 krajach i 49 językach. 

Roche Group Code 
of Conduct Help 
& Advice Line 
(RoCoCHAL)
Dla Roche istotne jest, aby wszy-
scy pracownicy działali zgodnie 
z Kodeksem Etyki Grupy Roche 
oraz dokumentami, do których 
się on odnosi. Zachęcamy do 
zadawania pytań oraz szukania 
pomocy i porady w przypadku 
wątpliwości także poprzez spec- 
jalną platformę e-mailingową 
służącą do zgłaszania propozy-
cji, pomysłów lub sugestii do-
tyczących Kodeksu Etyki Gru-
py Roche i dokumentów z nim 
powiązanych. 
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organizacji branżowej, w ramach inicjatyw pro-
mujących zasady etycznej współpracy w sektorze 
diagnostyki laboratoryjnej. W 2016 roku repre-
zentanci Roche Diagnostics Polska brali udział 
w pracach nad wdrożeniem i promowaniem no-
wego Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych 
MedTech ustalających wspólne dla branży wy-
sokie standardy etyczne w odniesieniu do rela-
cji z przedstawicielami i organizacjami ochro-
ny zdrowia.

Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem 
branży farmaceutycznej, diagnostycznej 
i stowarzyszeń branżowych

Kampania „Choroba? 
Pracuję z nią!”

Dobra praktyka: 

W 2016 roku wsparliśmy kampanię „Choroba? 
Pracuję z nią!”. W ramach kampanii osoby prze-
wlekle chore starają się o dostęp do leków w no-
wych, wygodniejszych formach podania, dzię-
ki którym mogą lepiej żyć i pozostać aktywne 
zawodowo. Liderami kampanii są Pracodawcy 
RP, sztandarowa organizacja zrzeszająca ponad 
12 tysięcy firm w Polsce, wraz z siedmioma ak-
tywnie działającymi organizacjami pacjentów: 
Alivią – Fundacją Onkologiczną Osób Młodych, 
Polskimi Amazonkami Ruchem Społecznym, Fe-
deracją Stowarzyszeń Amazonki, Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Choro-
bami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Chorych na Chłoniaki 
„Przebiśnieg”, Fundacją Rack’n’roll – Wygraj-
my Życie, Fundacją OnkoCafe – Razem Lepiej. 

Więcej informacji na temat kampanii 
na www.pracujeznia.pl

Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej

W 2016 roku kontynuowaliśmy 
naszą współpracę  
z następującymi podmiotami:

Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych INFARMA

Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii

Związek Pracodawców Izba Producentów  
i Dystrybutorów Diagnostyki 

Jako organizacja zrzeszająca pracodawców, coraz mocniej angażujemy się w kwes- 
tie ochrony zdrowia. Wychodzimy z przekonania, że inwestycje w zdrowie obywa-
teli przekładają się na rozwój gospodarczy kraju. Mając poczucie, że w publicznej 
debacie na tematy dotyczące zdrowia brakuje głosu pracodawców, zaangażowa-
liśmy się w kampanię „Choroba? Pracuję z nią!”, realizowaną przez nas we współ-
pracy z organizacjami pacjentów i przy wsparciu Roche. Celem zainaugurowanej 
w 2016 roku kampanii było zwiększenie świadomości społecznej na temat osób, 
które pomimo chorób przewlekłych nie chcą korzystać z rent i zwolnień lekarskich, 
ale zamierzają prowadzić normalne, aktywne życie rodzinne i zawodowe. Choroby 
przewlekłe, w tym choroby onkologiczne, hematoonkologiczne czy reumatyczne, 
dotykają często osób w sile wieku, w ważnym momencie ich życia zawodowego, ro-
dzinnego i społecznego. Wobec wyzwania, jakim staje się choroba i leczenie, praca 
zawodowa nabiera dla nich specjalnego znaczenia.
Do udziału w kampanii zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z obszaru onkologii, he-
matologii i reumatologii oraz kluczowe organizacje pacjentów. Nasi partnerzy, każ-
dy z własnej perspektywy, wnieśli cenny wkład w poszukiwanie rozwiązań, które 
umożliwią osobom chorującym przewlekle łączenie pracy zawodowej z konieczno-
ścią kontynuacji leczenia.
W obliczu problemów, z jakimi będzie musiał zmierzyć się rynek pracy, kwestia ak-
tywizacji zawodowej pracowników, także tych chorujących przewlekle, ma istotne 
znaczenie. Dzisiejszy postęp w medycynie spowodował, że choroby do niedawna 
śmiertelne stały się chorobami przewlekłymi. To oznacza, że choroba będzie towa-
rzyszyła pacjentowi do końca życia. Chodzi o to, żeby to życie nie musiało być w stu 
procentach podporządkowane chorobie, żeby zachować jego jakość i codzienną 
normalność. Ważnym elementem tej normalności jest dla wielu pacjentów praca 
zawodowa. Praca to nie tylko źródło utrzymania, poczucie bezpieczeństwa i nieza-
leżności, ale także, jak twierdzą lekarze, ważny element terapeutyczny, mobilizujący 
pacjenta. Aby wszystkie osoby chorujące przewlekle, które mogą i chcą nadal pra-
cować, pozostały aktywne zawodowo, potrzeba ze strony systemu ochrony zdrowia 
większej otwartości na rozwiązania, które pozwalają pacjentom oszczędzać czas 
przeznaczony na leczenie. Z drugiej strony także my, pracodawcy, musimy się na-
uczyć odpowiadać na wyzwania pracownicze. Musimy wdrażać w coraz większym 
stopniu możliwość wykonywania pracy zawodowej poza siedzibą firmy, wprowa-
dzać elastyczne godziny pracy czy opcję pracy z domu. To istotne elementy dbało-
ści o pracownika w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia.

Arkadiusz Pączka
zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP,  
dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji, 
członek Zespołu ds. Zrównoważonego 
Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw przy wicepremierze, ministrze 
finansów i rozwoju

94 95

Roche | Raport 2016 Raport 2016 | Roche  



Grupa Roche: Bezpieczeństwo pacjentów 
w ujęciu globalnym

W celu zapewnienia, że produkty Roche są za-
równo skuteczne, jak i bezpieczne, opracowa-
liśmy system, który gwarantuje optymalizację 
bezpieczeństwa pacjenta przy zachowaniu jego 
prywatności na każdym etapie cyklu życia pro-
duktu leczniczego. Współpracujemy z agencjami 
rządowymi, monitorujemy zgłoszenia o zdarze-
niach niepożądanych, które wystąpiły u pacjentów, 
oraz przekazujemy informacje dotyczące bezpie-
czeństwa stosowania naszych produktów do od-
powiednich odbiorców. Każdy lek może wywołać 
u pacjentów działania niepożądane. Dlatego na-
szym priorytetem jest dokładne zbieranie i anali-
zowanie informacji na ten temat oraz zapewnie-
nie, aby korzyści terapeutyczne leku przewyższały 
zagrożenia związane z jego stosowaniem. Podra-
bianie leków i produktów diagnostycznych jest 
czynem karalnym. Obecnie stanowi istotny pro-
blem w kontekście globalnego zdrowia publicz-
nego. Fałszywy lek zawierający szkodliwe skład-
niki nie tylko pozbawia pacjentów prawidłowego 
leczenia, lecz także może prowadzić do poważnej 
choroby, a nawet śmierci. Roche współpracuje 

z lokalnymi władzami, organizacjami międzyna-
rodowymi i stowarzyszeniami handlowymi oraz 
wspiera ich wysiłki mające na celu zapobieganie 
temu niebezpiecznemu procederowi.

Bezpieczeństwo wyrobów medycznych  
i farmakoterapii
W przypadku wyrobów medycznych i wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro dbamy o ich 
jakość oraz monitorujemy ich bezpieczeństwo tak-
że po wprowadzeniu na rynek. Nadzór nad bezpie-
czeństwem tych produktów pełni dział jakości we 
współpracy z globalnymi działami, których pod-
stawową misją jest dostarczanie jedynie produktów 
bezpiecznych ich użytkownikom. Roche Diagnostics 
Polska zbiera i raportuje wszelkie pytania i rekla-
macje klientów i użytkowników, które są następnie 
weryfikowane przez specjalistów. Każda reklamacja, 
będąca potencjalnie incydentem medycznym, jest 
konsultowana z globalnymi działami odpowiedzial-
nymi za bezpieczeństwo. Tym samym każdy użyt-
kownik naszych produktów w sposób pośredni ma 
wpływ na ich rozwój oraz wysoką jakość.

O jakości produktów decyduje też sposób ich 
transportu i warunki przechowywania. Roche 
Diagnostics Polska wychodzi tu przed szereg 
i monitoruje zapisy temperatury podczas trans-
portu z magazynu centralnego do magazynu lo-
kalnego. Wszelkie rozbieżności powodują wstrzy-
manie dystrybucji i weryfikację produktu pod 
kątem zachowania jego jakości. Nasze produkty,  
zanim znajdą się u klienta, przechowywane są 
w magazynie jednego z międzynarodowych li-
derów w dziedzinie usług logistycznych. Grupa 
ma takie certyfikaty jak ISO 9001, ISO 14001 
i ISO 13485.

Szkolenia dla pracowników  
oraz współpracowników 
Regularnie szkolimy naszych pracowników z za-
sad raportowania zdarzeń niepożądanych w czę-
ści farmaceutycznej oraz zasad dotyczących bez-
pieczeństwa produktów w części diagnostycznej 
w ramach szkoleń dla osób nowo zatrudnionych, 
szkoleń przypominających czy specjalistycznych 
związanych z badaniami klinicznymi. Wszyscy 
pracownicy zaangażowani w proces zbierania 
i raportowania zapytań, reklamacji i incydentów 
medycznych są szkoleni przez odpowiedni dział 
w znacznie szerszym zakresie, także z ustawy 

Za zbieranie, raportowanie i klasyfikację zgłoszeń na temat niepożądanych 
działań leków Roche odpowiada zespół ds. monitorowania bezpieczeństwa 
farmakoterapii.

zespół ds. 
monitorowania 
bezpieczeństwa 
farmakoterapii

zapewnienie bezpiecznego stosowania leków Roche na terenie Polski

właściwe zarządzanie informacją o zdarzeniach niepożądanych

szkolenia pracowników Roche oraz współpracujących firm zewnętrznych

ścisła współpraca z pozostałymi działami Roche w celu rejestrowania, klasyfikowania i raportowania 
wszelkich aktywności związanych z potencjalnymi działaniami niepożądanymi leków naszej firmy

zbieranie i analiza znanych już działań niepożądanych, ale również wykrycie nowych, nieznanych, a co za 
tym idzie – poszerzanie wiedzy na temat danego produktu oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów

kontakty w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii z odpowiednimi 
osobami i instytucjami

współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi oraz Urzędem Rejestracji  
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL)
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o wyrobach medycznych. Przygotowujemy też 
specjalne kampanie edukacyjne na temat bezpie-
czeństwa farmakoterapii, które skierowane są do 
wszystkich pracowników Roche, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedstawicieli medycznych bę-
dących w stałym kontakcie z lekarzami stosują-
cymi nasze leki. Na potrzeby przedstawicieli po-
wstała specjalna aplikacja – formularz zgłoszenia 
zdarzenia niepożądanego na iPady oraz urucho-
miony został kanał Drug Safety Podcast. Szko-
lenia m.in. z wymagań lokalnych i standardów 
korporacyjnych mają także pracownicy wszyst-
kich firm zewnętrznych wykonujących na zlece-
nie działania, takie jak np. monitoring mediów 
czy stron internetowych, a także prowadzenie 
kampanii public relations.

Intuicyjny dostęp do informacji – strona 
www.roche.pl, dedykowany system 
telefoniczny poza godzinami pracy biur
Na stronie www.roche.pl w zakładce Bezpieczeń-
stwo przygotowaliśmy aktywne formularze zgła-
szania zdarzeń niepożądanych. Można o nich 
informować także za pośrednictwem systemu 
telefonicznego pozwalającego na pozostawie-
nie zgłoszenia poza godzinami pracy naszych 
biur. Poprzez formularz możliwe jest również 
zgłoszenie incydentów medycznych dotyczących 

Hurtownia Farmaceutyczna  
i Magazyn Importera Roche Polska

W 2016 roku przeprowadzono także liczne szkole-
nia dla pracowników oraz wdrożono w magazynie 
Hurtowni Farmaceutycznej system informatycz-
ny umożliwiający wykorzystywanie zabezpie-
czeń chroniących leki przed sfałszowaniem (za-
bezpieczenia serializacyjne). Inspekcje i audyty 
przeprowadzane w 2016 roku w Hurtowni Far-
maceutycznej i Magazynie Importera przepro-
wadzane zarówno przez organy krajowe (Głów-
ny Inspektorat Farmaceutyczny), jak i audytorów 
Grupy Roche potwierdziły stosowanie zasad Do-
brej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) oraz Dobrej 
Praktyki Wytwarzania (GMP), a także przepisów 
prawa farmaceutycznego i innych przepisów pra-
wa krajowego w procesie przyjmowania, maga-
zynowania i dystrybucji leków. 

W ramach spółki Roche Polska importem leków 
Roche zajmuje się Magazyn Importera, zaś ich 
magazynowaniem, dystrybucją i sprzedażą 
podmiotom uprawnionym – Hurtownia 
Farmaceutyczna.

OTIF (On Time in Full) to podstawowy wskaźnik 
oceny poziomu usług świadczonych przez dostawcę, 
który pokazuje, czy dane zamówienie zostało 
zrealizowane na czas, kompletnie i bezbłędnie.

wyrobów medycznych i wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro. Informacja taka dociera  
do działu jakości i Regionalnego Centrum Wspar-
cia Klienta, skąd niezwłocznie jest przekazywana 
do wytwórcy/autoryzowanego przedstawiciela. 
Na stronie www.roche.pl znajdują się również 
wskazówki, do kogo należy kierować zapytania 
i reklamacje związane z wyrobami, tak abyśmy 
mogli nieustannie ulepszać nasze produkty.

Współpraca z organami nadzoru
Działy zajmujące się bezpieczeństwem farma-
koterapii i wyrobów medycznych współpracują 
z odpowiednimi władzami i organami nadzoru ze 
szczególnym uwzględnieniem Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych (URPL). Dział jakości 
Roche Diagnostics Polska przekazuje wszelkie in-
formacje związane z incydentami medycznymi 
spełniającymi kryteria raportowania, zarówno 
do wytwórcy/autoryzowanego przedstawiciela 
wyrobu, który natychmiast przeprowadza po-
stępowanie wyjaśniające, jak i prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). 
Prezes URPL pełni nadzór nad rynkiem wyro-
bów medycznych i wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro w Polsce. Zgłoszenie incy-
dentu obejmuje raport wytwórcy z opisem in-
cydentu, informację, w jakim stopniu incydent 
dotyczy rynku polskiego i jakie lokalne działania 
zostały podjęte w celu eliminacji jego skutków. 
Aby zmniejszyć ryzyko związane z używaniem 
wyrobu, którego dotyczy incydent, Roche Diag- 
nostics Polska podejmuje zewnętrzne działania 
naprawcze dotyczące bezpieczeństwa. Jednym 
z takich działań jest efektywne poinformowa-
nie wszystkich użytkowników, którzy posiadają 
wyrób, o zaistniałej sytuacji oraz opisanie wy-
maganych działań naprawczych.

Przygotowujemy specjalne 
kampanie edukacyjne na temat 
bezpieczeństwa farmakoterapii

W 2016 roku zespół działu Trade & Distribution zarządzający 
Hurtownią Farmaceutyczną i Magazynem Importera Roche 
Polska skoncentrował swoje prace na:

dostosowaniu pomieszczeń magazynowych do wymagań  
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP)

wprowadzeniu do pracy magazynu rozwiązań implementujących wytyczne 
dyrektywy 2001/83/WE – oznakowań serializycyjnych

podniesieniu poziomu zabezpieczeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach

wprowadzeniu udogodnień w pomieszczeniach biurowych 
przeznaczonych dla pracowników

unowocześnieniu bezprzewodowej sieci Wi-Fi

OTIF dla Hurtowni 
Farmaceutycznej Roche Polska 
wyniósł 98,22%

Magazyn Hurtowni Farmaceutycznej Roche Polska

Szczegóły na
str. 101
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Roche Polska: Kontynuacja przygotowań  
do wdrożenia rozwiązań dyrektywy 
2001/83/WE – „dyrektywy fałszywkowej”

Europejski System Weryfikacji Leków
Dyrektywa 2001/83/WE, nazywana „dyrektywą 
fałszywkową”, stanowi podstawę prawną do stwo-
rzenia Europejskiego Systemu Weryfikacji Leków. 
Polega on na utworzeniu Europejskiej Organizacji 
Weryfikacji Leków (EMVO) oraz Krajowych Or-
ganizacji Weryfikacji Leków (NMVO) w każdym 
kraju członkowskim. Krajowe organizacje zajmują 
się wprowadzeniem narodowego systemu wery-
fikacji leków, który w przyszłości będzie komu-
nikował się z systemem europejskim. Stworzenie 
lokalnego systemu to ogromne przedsięwzięcie 
angażujące wiele podmiotów, m.in. wytwórców 
leków (podmioty odpowiedzialne). Nowy system 
europejski wymaga dostosowania linii produk-
cyjnych oraz opracowania oprogramowania i sys-

temów umożliwiających przekazywanie danych 
na dużą skalę pomiędzy miejscami wytwarzania, 
hurtowniami, miejscami magazynowania leków 
a hubem europejskim.

Obowiązki wytwórcy leków wynikające  
z nowej dyrektywy
Na podmioty odpowiedzialne dyrektywa na-
kłada obowiązek umieszczenia na opakowaniu 
każdego wytworzonego leku specjalnego iden-
tyfikatora. Umożliwi to zweryfikowanie auten-
tyczności leku znajdującego się w łańcuchu dys-
trybucyjnym. Na każdym etapie drogi, którą 
pokonuje lek, zanim trafi on do rąk pacjenta, 
będzie można zweryfikować, czy dane opako-
wanie jest autentyczne. 

Działania Roche Polska w ramach implementacji dyrektywy:

Współpraca  
z INFARMĄ
Roche Polska od samego po-
czątku uczestniczy w tym pro-
jekcie, wspierając INFARMĘ 
wiedzą i doświadczeniem w ta-
kich obszarach, jak IT, dystry-
bucja, rejestracja oraz aspek-
ty prawne.

Pionier oznakowań 
serializacyjnych
W 2016 roku skupiliśmy się 
na właściwym przygotowaniu 
opakowań oraz na współpra-
cy z władzami rejestracyjnymi 
w celu płynnego zaimplemen-
towania wymogów dyrektywy. 
Jako pierwszy kraj w Europie 
wprowadziliśmy nowy system 
do przyjmowania dostaw le-
ków. Jesteśmy też pierwszą 
firmą, która wprowadziła spe-
cjalne oznakowania na opako-
wania leków. Pierwsze ozna-
kowane opakowania opuściły 
naszą hurtownię w grudniu 
2016 roku.

Dostosowanie 
pomieszczeń 
hurtowni, kody 
matrycowe 2D  
na opakowaniach
Dostosowaliśmy pomieszcze-
nia i systemy w hurtowni do 
zaimplementowania rozwiązań 
serializacyjnych. Wprowadzi-
liśmy też skanery kodów ma-
trycowych 2D, takie same, ja-
kich w przyszłości będą używać 
wszyscy użytkownicy systemu.

„Dyrektywa fałszywkowa” nakłada obowiązek 
umieszczenia na opakowaniu każdego leku 
specjalnego identyfikatora, który umożliwi 
zweryfikowanie jego autentyczności

Dyrektywa 2001/83/WE, nazywana „dyrektywą 
fałszywkową”, stanowi podstawę prawną  
do stworzenia Europejskiego Systemu Weryfikacji Leków
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Grupa Roche: Zrównoważony  
łańcuch dostaw
Zaangażowanie naszych dostawców jest kluczowe, a odpowiednia 
współpraca z nimi ma wpływ na zapewnienie jakości oraz 
wspieranie innowacji, właściwe zarządzanie ryzykiem i wynikami, 
zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz 
działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Najważniejszymi zasadami stosowanymi przy 
współpracy z partnerami biznesowymi są m.in.: 
uczciwa konkurencja, równe traktowanie, prze-
strzeganie przepisów prawa i najwyższa jakość 
nabywanych usług i produktów za odpowiednie, 
rynkowe wynagrodzenie. Powyższe kryteria po-
zwalają na utrzymanie wysokich standardów etycz-
nych i społecznych w kontaktach biznesowych oraz 
wyeliminowanie jakichkolwiek konfliktów intere-
sów mogących pojawić się w procesie wyboru do-
stawcy. Decyzja dotycząca zawarcia umowy musi 
być poprzedzona analizą i oceną ryzyka, w której 

Roche w Polsce: Współpraca z dostawcami

Wskaźnik
Roche Polska i Roche 

Diagnostics Polska

Liczba dostawców produktów i usług 1899
Liczba wygenerowanych zamówień dla dostawców towarów i usług 18 531
Firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski 93%

We wszystkich spółkach Grupy Roche 
obowiązuje Kodeks Etyki dla Dostawców. 
Jest to podstawowy dokument regulujący 
zasady współpracy firmy z dostawcami. 
Każdy partner biznesowy, który przystę-
puje do przetargu z naszymi firmami, zo-
bowiązuje się do zapoznania i przestrze-
gania tego dokumentu. Kodeks reguluje 
kwestie związane z: 

• uczciwym i odpowiedzialnym działaniem w obszarach takich, 
jak: łańcuch dostaw, zasady uczciwej konkurencji, ochrona 
prywatności, prawa zwierząt; 

• przestrzeganiem praw przynależnych pracownikom  
oraz traktowaniem ich w sposób godny i z szacunkiem; 

• bezpieczeństwem i zdrowiem środowiska pracy; 

• prowadzeniem działalności w sposób odpowiedzialny 
i efektywny wobec środowiska naturalnego oraz ograniczeniem 
do minimum negatywnego na nie oddziaływania; 

• stosowaniem systemów zarządzania sprzyjających stałemu 
doskonaleniu pracy. 

Kodeks Etyki dla Dostawców Roche 

cami opatrzone są klauzulami dotyczącymi inte-
gralności, przestrzegania Kodeksu Etyki oraz pra-
wa, a w przypadku kluczowych klientów również 
dotyczącymi norm środowiskowych.
Wielkość firmy nie jest kluczowa, pod uwagę bra-
ne są zarówno małe, wręcz jednoosobowe firmy, 
jak i średnie oraz duże przedsiębiorstwa. W Roche 
obowiązują jasne zasady, wszyscy dostawcy są trak-
towani jednakowo. Niedopuszczalne są zachowa-
nia faworyzujące któregokolwiek z nich, płatności 
są dokonywane w terminie, a ewentualne spory 
powinny być rozstrzygane rzetelnie.

Roche promuje zrównoważony 
rozwój we wszystkich działa-
niach gospodarczych i stosuje 
najwyższe standardy etyczne. 
Tymi samymi zasadami kieruje 
się również przy wyborze do-
stawców i współpracy z nimi, 
ponieważ odgrywają ważną rolę 
w zapewnieniu nam trwałego 
wzrostu i sukcesu. Dostaw-
cy Roche wiedzą, że etyczny 
i uczciwy sposób działania jest 
dla nas bardzo istotny, nie tyl-
ko w codziennym świadcze-
niu usług dla Roche, ale też 
w kontekście kryteriów, jakimi 
kierujemy się, wybierając part-
nerów do współpracy.

Najwyższa jakość usług oraz  
uczciwość naszych dostawców 
przekładają się bezpośrednio 
na  bezpieczeństwo i troskę 
o dobro pacjentów. Nieprze-
rwany i efektywny tryb pracy 
naszych aparatów jest niezwykle 
istotny dla pracy laboratorium, 
a tym samym diagnozy i lecze-
nia pacjentów. Liczną grupę 
naszych dostawców stanowią 
firmy dostarczające urządzenia 
lub usługi potrzebne nam do 
zapewnienia właściwego try-
bu pracy analizatorów Roche. 
Dlatego wybierając dostaw-
ców, a także monitorując ich 
działalność w trakcie trwania 
umowy, stosujemy zasady i war-
tości, które sami uważamy za 
kluczowe: nie tylko wysoka ja-
kość produktów, ale i najwyż-
sze standardy etyczne. 

Małgorzata 
Krukowska
specjalista w dziale 
zakupów Roche Polska

Agnieszka 
Wocial
kierownik działu 
zakupów w Roche 
Diagnostics Polska 

opracowaniu pomagają przejrzyście sformułowana 
procedura zakupów oraz specjalnie przygotowany 
formularz antykorupcyjny. Rzetelne odpowiedzi na 
zamieszczone w nim pytania pozwalają stwierdzić, 
czy dany partner biznesowy jest w stanie spełnić 
wymagania Roche co do niezbędnych kwalifikacji, 
poziomu jakości, bezpieczeństwa i niezawodności 
świadczonych usług. Każdy dostawca ma obowią-
zek przestrzegania Kodeksu Etyki oraz przepisów 
prawa, co jest regularnie przez nas monitorowa-
ne. W celu utrzymania pewności, że te zasady są 
stosowane, wszystkie umowy zawierane z dostaw-

Dobra praktyka: 

Kodeks Etyki Dostawców Roche 
dostępny jest na stronie www.roche.pl/dostawcy

102 103

Roche | Raport 2016 Raport 2016 | Roche  



Działania na rzecz  
społeczności lokalnych  
oraz instytucji sztuki  
i kultury
Od ponad stu lat podejmujemy działania na rzecz społecznej 
odpowiedzialności, angażując się w rozwój nauki  
oraz promocję aktywności kulturalnych. 

W tym rozdziale

• Działalność humanitarna i wolontariat
• Pomoc dla instytucji kultury i sztuki
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Realizujemy długofalową strategię zrównoważonego rozwoju  
spółek Roche przede wszystkim poprzez zapewnienie polskim  
pacjentom dostępu do właściwej diagnostyki oraz innowacyjnych,  
ratujących życie i zdrowie terapii. 

Roche w Polsce: Wybrane przykłady 
działań na rzecz społeczności  
lokalnych oraz akcji dobroczynnych 

Roche Children’s Walk – lokalnie 
wspieramy inicjatywę Grupy Roche  
na rzecz edukacji dzieci w Malawi 
Na całym świecie pracownicy Roche podnoszą 
świadomość na temat potrzeb dzieci wymagają-
cych wsparcia oraz zbierają na ten cel fundusze. 
Zebrane pieniądze przekazywane są na inicjatywy 
dla dzieci w ponad 90 różnych społecznościach, 
a pozostała część przeznaczona jest na pomoc 
najmłodszym w Malawi, jednym z najmniej roz-
winiętych krajów na świecie. W związku z tym, że 
62% populacji żyje tam poniżej określonej przez 
ONZ granicy ubóstwa i 790 000 dzieci zosta-
ło osieroconych z powodu HIV/AIDS, naszym 
celem jest sprzyjanie długoterminowej, trwałej 
zmianie poprzez pomoc w takich działaniach, 
jak dostarczanie żywności, edukacja i promocja 
zdrowia dla dzieci w Malawi. Wszystkie pienią-
dze zgromadzone przez pracowników podczas 

Współpracujemy z hospicjami  
– niesiemy pomoc, dzieląc się 
umiejętnościami i wiedzą 
W 2016 roku firma Roche Polska kontynuowała 
program wsparcia dla dwóch hospicjów, któ-
re znajdują się w pobliżu naszych biur w War-
szawie: Mokotowskiego Hospicjum Świętego 
Krzyża oraz Hospicjum Onkologicznego Świę-
tego Krzysztofa. 
Dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne Święte-
go Krzysztofa, którą Roche Polska wspiera od 
kilku lat, pracownicy Globalnego Centrum Roz-
wiązań IT Roche w Polsce wdrażają darmową 
edycję systemu informatycznego przeznaczoną 
dla organizacji pozarządowych, dzięki której 
możliwe jest m.in. sprawniejsze zarządzanie 
budżetem i relacjami z klientami. Wspólnie 
zidentyfikowali kluczowe obszary, które mogą 
wesprzeć swoją wiedzą z zakresu technologii IT 
i rozpoczęli prace nad wdrożeniem edycji sys-
temu, a następnie szkolenia dla pracowników 
fundacji z użycia narzędzi Google oraz aktu-
alizacji czy wprowadzenia nowego programu 
do zarządzania relacjami z klientami.

13 lat działania Grupy Roche na rzecz Malawi w liczbach: 

Piątek 17 czerwca 2016 roku był szczególnym dniem w firmie Roche. W na-
szych biurach w Poznaniu i Warszawie świętowaliśmy Dzień Dziecka. Zgodnie 
z innowacyjnym profilem naszej firmy wydarzenie to również miało taki cha-
rakter. Zaprosiliśmy dzieci pracowników naszej firmy do udziału w zajęciach, 
których motywem przewodnim były nowe technologie. Z radością patrzyliśmy 
na dzieci budujące z pasją roboty czy uczące się kodowania. Nie zabrakło rów-
nież atrakcji związanych z zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia, śpiewu 
czy rysunku. Całej imprezie towarzyszył targ śniadaniowy pełen własnoręcznie 
przyrządzonych smakołyków. Z kolei na portalu aukcyjnym wymiany talentów 
znalazły się ciekawe oferty pracowników, których przykładem może być spływ 
kajakowy w sercu Warszawy. Akcja Roche Children�s Walk pozwoliła zrealizo-
wać szczytny, charytatywny cel, dając równocześnie wiele radości i satysfakcji 
wszystkim zaangażowanym w nią osobom. Była to świetna okazja do integracji 
i poznania nieodkrytych dotąd talentów współpracowników! Z niecierpliwością 
czekam na kolejną edycję.

Dorota 
Dąbrowska
specjalista  
ds. bezpieczeństwa 
farmakoterapii  
Roche Polska 

Transfer wiedzy i umiejętności  
pracowników Globalnego Centrum 
Rozwiązań IT na rzecz Fundacji  
Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa

Wsparliśmy 
17 000 
osieroconych 
dzieci

Wybudowaliśmy 

7 sierocińców
Zapewniliśmy  
6 000 000 
posiłków najbardziej 
potrzebującym

Wybudowaliśmy 

1 ośrodek      
       kształcenia 
nauczycieli

Szkolimy  
560 
nauczycieli 
rocznie

Wsparliśmy  

80 uczniów  
             i studentów 
szkół wyższych

3100 dzieci otrzymało 
codzienne wyżywienie, 
dostęp do opieki 
zdrowotnej i edukacji

dorocznej inicjatywy Childrens Walk są podwa-
jane przez Roche.

Tradycyjnie już cały czerwiec 2016 roku poświęci-
liśmy na różne aktywności na rzecz dzieci, dzięki 
którym wsparliśmy globalną akcję dobroczynną 
i najbardziej potrzebujących w Malawi. Wymie-
niliśmy nasze umiejętności i talenty na fundusze, 
sprzedając koleżankom i kolegom swoje wyroby 
osobiście bądź poprzez dedykowany portal aukcyj-
ny, wystawiliśmy nasze prace na targu śniadanio-
wym – Roche Yard Sale w Warszawie i w Poznaniu, 
organizując także tego samego dnia liczne wyda-
rzenia dla dzieci pracowników Roche, co pozwala 
nam zaangażować w akcję wiele osób i zwiększyć 
liczbę zebranych środków. 
Wszystkie te wydarzenia przygotowywane są przez 
pracowników, tak aby zminimalizować koszty or-
ganizacyjne na rzecz zebranych środków. 

Dobra praktyka: 

106 107

Roche | Raport 2016 Raport 2016 | Roche  



Fundacja Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa od wielu lat współpracuje z firmą Roche. Niezaprze-
czalne korzyści, jakie osiągamy z tej kooperacji, mają wieloaspektowy charakter. Dotyczą przede wszystkim 
realnego usprawniania naszej codziennej pracy na rzecz pacjentów, umożliwiają lepszą weryfikację sku-
teczności i efektywności naszych działań, a także dokładniejsze raportowanie i prowadzenie relacji z naszy-
mi interesariuszami. Korzyści z trwałego partnerstwa, które można już śmiało nazwać korporacyjno-funda-
cyjną przyjaźnią, obejmują całą naszą organizację i przyczyniają się do lepszego zarządzania czasem pracy, 
pieniędzmi pozyskanymi od darczyńców, jak również do skuteczniejszego planowania kolejnych działań.
Naszym kluczowym wspólnym projektem z obszaru zaangażowania społecznego jest program Pola Nadziei, 
który FHO realizuje w szerokiej skali właśnie dzięki partycypacji finansowej Roche. Pola Nadziei to między-
narodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili, które  
– kiedy już zakwitną wiosną – są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii jest nie tylko pozy-
skiwanie pieniędzy na rzecz naszego hospicjum, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomo-
cy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, oraz edukacja onkologiczna. 
Wraz z firmą Roche dbamy także o wygląd naszego hospicjum. W poprzednich latach wspólnie przeprowa-
dziliśmy remont naszej świetlicy oraz ogrodowego patio. Wszystko to przyczynia się do polepszania warun-
ków życia naszych pacjentów i podnosi standard opieki.
W 2016 roku zainicjowaliśmy współpracę polegającą na transferze know-how pracowników Roche z obsza-
ru IT do hospicjum. Kooperacja dotyczyła głównie działań usprawniających działający u nas program CRM. 
Nauczyliśmy się dzięki temu szybciej i lepiej prowadzić naszą bazę kontaktów, a także bardziej efektywną 
komunikację. W mojej opinii jest to modelowy przykład skutecznego wolontariatu kompetencyjnego. Dzięki 
niemu wysokiej klasy specjaliści dzielą się wiedzą i umiejętnościami, które w innej sytuacji byłyby jedynie 
w sferze marzeń organizacji takiej jak nasza. Sami zaś czerpią radość z tego, że robią coś autentycznie do-
brego, co dzięki ich wkładowi ułatwia życie i pracę potrzebującym.
Nasze rozmowy i wspólne projekty to nieocenione źródło inspiracji i praktyk rozwojowych dla fundacji. W pra-
cownikach Roche Polska widać autentyzm i szczerą chęć zrobienia wspólnie czegoś dobrego dla hospicjum 
i dla naszych pacjentów. Ich postawę mogę określić jako przyjazny profesjonalizm – zawsze uśmiechnięci, 
pełni pomysłów, otwarci i niezwykle kompetentni. Sami inicjują dobre zmiany w naszej działalności. Widać, 
że wolontariat jest niewymuszoną praktyką firmy, zaś wolontariusze są piękną wizytówką Roche! Dzięki na-
szemu partnerstwu możemy skuteczniej realizować działania fundacji. Razem „odczarowujemy” hospicjum, 
i to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo.

To już trzecia edycja akcji Szlachetna Paczka, w której 
brali udział pracownicy Roche Diagnostics Polska. Te-
goroczne przygotowania rozpoczęliśmy z bardzo dużym 
wyprzedzeniem. Postanowiliśmy, że w ramach udziału 
w tej potrzebnej akcji zorganizujemy także loterię fan-
tową dla pracowników. Zebrane dzięki niej fundusze 
przeznaczyliśmy na zakup produktów dla wybranej 
przez nas rodziny. Przedmioty na loterię zbieraliśmy 
systematycznie od połowy roku. Loteria wypadła wy-
śmienicie i wszyscy koledzy bardzo hojnie wsparli po-
trzebującą rodzinę. Udało nam się zaspokoić potrzeby 
wielodzietnej rodziny i kupić rzeczy, o które prosiła: 
żywność, łóżeczko dla dziecka, pralkę, artykuły szkol-
ne, ubrania, pościel, garnki. Akcja Szlachetna Paczka 
pozwoliła zrealizować szczytny, charytatywny cel, da-
jąc równocześnie wiele radości, zabawy i satysfakcji 
wszystkim zaangażowanym w nią osobom. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejną edycję w 2017 roku. 

Przemysław 
Kulik 
Fundacja Hospicjum 
Onkologiczne  
Świętego Krzysztofa 

Paweł 
Kolenkiewicz 
specjalista  
ds. eksportu  
w Roche Diagnostics 
Polska 

Kontynuujemy wsparcie dla Domu 
Dziecka w Radoryżu Smolanym 
Już od 11 lat dział międzynarodowych badań 
klinicznych Roche Polska wspiera podopiecz-
nych  Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym. 
Pracownicy działu organizują w okresie przed-
świątecznym tradycyjny kiermasz na rzecz 
placówki. Dzięki zebranym funduszom oraz 
partycypacji finansowej firmy dzieci otrzy-
mały świąteczne prezenty, a także możliwość 
udziału w ciekawej, edukacyjnej wycieczce. 
Ofiarowanie dzieciom z Domu Dziecka w Ra-

także pracownicy naszych firm, którzy przygoto-
wywali paczki na święta i nieśli pomoc potrzebu-
jącym rodzinom. 

Wspieraliśmy Drużynę Szpiku
Pracownicy poznańskiego oddziału Globalnego 
Centrum Rozwiązań IT Roche Polska wsparli 
także zbiórkami rzeczowymi Fundację im. Anny 
Wierskiej „Dar Szpiku”, która prowadzi działania 
z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych 
krwi i propagowania idei pozyskiwania dawców 
szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego. 

doryżu wymarzonych przez nich drobiazgów 
i wspólne celebrowanie z nimi kolacji wigilijnej 
od lat łączy pracowników działu badań klinicz-
nych w pomocy na rzecz dzieci. 

Angażujemy się w Szlachetną Paczkę
W 2016 roku nasi pracownicy ponownie aktywnie 
włączyli się w akcję Szlachetna Paczka – ogólno-
polską inicjatywę Stowarzyszenia Wiosna, która  
– jak piszą jej organizatorzy – łączy potrzebujących 
z darczyńcami. Wśród ponad 11 tysięcy wolon-
tariuszy zaangażowanych w zbiórkę znaleźli się 

Dział międzynarodowych badań klinicznych Roche Polska wspiera podopiecznych Domu Dziecka 
w Radoryżu Smolanym m.in. dzięki środkom uzyskanym podczas organizowanych w biurze kiermaszy

Liczne zbiórki rzeczowe i finansowe prowadzi-
li także pracownicy Roche Diagnostics Polska. 

W 2016 roku Roche Polska 
przeznaczył na działalność 
dobroczynną kwotę            

242,4tys. zł,   
do której należy doliczyć środki 
pieniężne i darowizny rzeczowe 
zebrane przez pracowników  
na rzecz potrzebujących. 
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Wsparcie dla instytucji sztuki i kultury 

Współpraca ze Stowarzyszeniem 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
W 2016 roku kontynuowaliśmy współpracę z za-
łożonym przez stowarzyszenie Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN, nowoczesną instytucją 
kultury ukazującą 1000 lat dziejów polskich Żydów. 

 Więcej informacji o placówce 
 na stronie www.polin.pl

Wystawa „Pierwiastek życia.  
Polskie lata Leona H. Sternbacha”

Zarówno historia Roche w Polsce, jak i sukces 
naszej firmy na całym świecie są nierozłącznie 
związane z genialnym chemikiem i farmaceutą 
polskiego pochodzenia Leonem H. Sternbachem, 
twórcą m.in. przełomowych w historii medycy-
ny leków Valium i Librium. Trzy spółki Grupy 
Roche działające w Polsce: Roche Polska, Roche 
Diagnostics Polska oraz Roche Diabetes Care 
Polska, w partnerstwie z Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN i we współpracy z Uniwer-
sytetem Jagiellońskim, przygotowały niezwykły 
projekt, który miał przypomnieć tego fenome-
nalnego naukowca. W październiku 2016 roku 
w Muzeum POLIN otwarto wystawę „Pierwia-
stek życia. Polskie lata Leona H. Sternbacha”, opo-
wiadająca o jego życiu w Polsce, w tym studiach 
i pracy naukowej na Wydziale Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zapoczątko-
wały jego dalszą, światową karierę.
Dodatkowo pracownicy Globalnego Centrum 
Rozwiązań IT Roche w Polsce przygotowali spe-
cjalną, dedykowaną wystawie aplikację, która 
przenosiła widzów w świat wirtualnej rzeczy-
wistości i uzupełniała ekspozycję o materiały 
cyfrowe.

Dobra praktyka: 
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W trosce  
o środowisko naturalne 
Troszczymy się o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko naturalne, 
wiedząc, że wszystkie nasze działania mają ogromny wpływ na przyszłość.

W tym rozdziale

• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Polityka „zielonego biura”
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W 2016 roku kontynuowaliśmy szkolenia dla pracowników dotyczące 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadziliśmy szkolenia 
i konsultacje indywidualne z zakresu ergonomii stanowiska pracy  
dla pracowników biurowych.

roszczymy się o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko 
naturalne, wiedząc, że wszystkie nasze działania 
mają ogromny wpływ na przyszłość.T
Roche w Polsce: Bezpieczeństwo,  
zdrowie i środowisko

Biura naszych spółek są „zielone”
W naszych siedzibach od kilku lat prowadzimy 
politykę tzw. zielonego biura, zgodnie z którą  
troszczymy się o środowisko naturalne poprzez 
rozwiązania zastosowane w budynkach biuro-
wych, samochodach służbowych, a także zachę-
camy pracowników do proekologicznych zacho-
wań w codziennym życiu.

Przykłady polityki „zielonego biura”:
•  zakup energii elektrycznej z odnawialnych źró-

deł energii;
• stosowanie energooszczędnych ustawień  

klimatyzatorów w biurach;

powered by
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RWE Polska S.A. potwierdza, że 

TOPAZ
UL. DOMANIEWSKA 39B, WARSZAWA

dokonała zakupu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii: 
ELEKTROWNIE WODNE na okres 01.01.2015 – 31.12.2015.

Zakup energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii potwierdza Gwarancja Pochodzenia w rozumieniu  
art. 2 j) i 15 Dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (DZ.U. U.E. L.140).

CERTYFIKAT

Janusz Moroz 
Członek Zarządu 
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Małgorzata Eull 
Dyrektor Pionu
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Lądowe  
farmy  

wiatrowe

Morskie  
farmy  

wiatrowe

Elektrownie  
wodne Fotowoltaika Źródła  

geotermalne

innogy Polska S.A. potwierdza, że 

NEFRYT  
UL.  DOMANIEWSKA 39, WARSzAWA

dokonał zakupu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego 
źródła energii: ELEKTROWNIE WODNE na okres 01.01.2017 – 
31.12.2017.

zakup energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii potwierdza Gwarancja 
Pochodzenia w rozumieniu art. 2 j) i 15 Dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady        
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. U.E. L.140).

trzykrotnie zmniejsza liczbę drukowanych  
dokumentów w skali roku;

 

64 900 GJ

6983 tony

6485 m3

30 719 kg

Całkowite zużycie energii

Wskaźnik

Roche Polska  
i Roche Diagnostics Polska

Całkowita emisja dwutlenku węgla (CO2)  
do atmosfery

Całkowite zużycie wody

Zużyte elektrośmieci 

4

288

Wypadki przy pracy

Wskaźnik

Liczba pracowników biorących  
udział w szkoleniach BHP 

Roche Polska  
i Roche Diagnostics Polska

• promowanie dojazdów do biura komunikacją 
miejską: busy dla pracowników Roche Polska 
z najbliższej stacji metra do biura przy ulicy 
Domaniewskiej w Warszawie;

• promowanie dojazdów do pracy rowerem  
w Roche Diagnostics Polska.

• stosowanie w najczęściej użytkowanych  
pomieszczeniach biurowych oświetlenia  
typu LED;

• używanie sprzętu IT oraz AGD o najwyższej 
klasie efektywności energetycznej;

• segregacja odpadów w biurach;
• recykling elektrośmieci, w tym także zbiórka  

zużytych analizatorów od klientów Roche Dia-
gnostics Polska;

• FollowMePrinting – ekologiczny i intuicyjny  
system zarządzania wydrukami, w którym 
konieczne jest zalogowanie się do dru-
karki przed wydrukowaniem dokumentu. 
Drukowanie w systemie FollowMePrinting 

Korzystamy z energii  
z odnawialnych źródeł

Dobra praktyka: 
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Wprowadzamy w życie rekomendacje audytu SHE (Safety, Healthcare 
and Environment) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  
oraz ochrony środowiska Grupy Roche. 

Wysoka ocena Roche Polska  
i Roche Diagnostics Polska w audycie SHE

W 2015 roku we wszystkich spółkach Grupy Roche 
działających w Polsce miał miejsce audyt korpo-
racyjny z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony środowiska.  Zarówno firma Roche 
Polska, jak i Roche Diagnostics Polska zosta-
ły bardzo wysoko ocenione. Dodatkowo audyt 
postawił przed nami zadania i rekomendacje 
z zakresu ochrony środowiska, w większości 
wykraczające ponad regulacje polskiego prawa.

Zgodnie z zaleceniami w naszych firmach w 2016 
roku: 
• w celu wprowadzenia jak najbardziej sku-

tecznych środków ochrony przeciwpożaro-
wej przeprowadziliśmy dodatkową kontrolę 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego z udzia-
łem ekspertów ze Szwajcarii, Niemiec i Pol-
ski, której rekomendacje obecnie wdrażamy; 

• przeprowadziliśmy analizę ryzyka w zakre-
sie zagrożeń związanych z użytkowaniem 
budynku Hurtowni i Magazynu Importera  
Roche Polska. Zaangażowaliśmy w te działania 
pracowników hurtowni i magazynu, zwiększa-
jąc w ten sposób ich świadomość w zakresie 
bezpieczeństwa;

• znacznie wzmocniliśmy zaplecze przeciwpoża-
rowe w magazynie, w którym składowane są 
urządzenia i odczynniki diagnostyczne; 

• rozpoczęliśmy prace nad wzmocnieniem bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego w budynku, 
w którym mieści się biuro firmy Roche Diag- 
nostics Polska; 

• rozpoczęliśmy prace nad wymianą urządzeń 
chłodniczych i instalacji w budynku hurtowni 
Roche Polska oraz w pozostałych budynkach biur 
Roche w Warszawie. Dotychczasowe instalacje 
spełniają najsurowsze wymagania określone 
w polskich przepisach, ale zawierają czynniki 
chłodnicze HFC – fluoropochodne węglowo-
dory, które mogą uszkodzić warstwę ozonową 
i wpływać na ocieplenie klimatu. Grupa Roche 
zdecydowała się na wycofanie wszystkich urzą-
dzeń, które zawierają te substancje, i zastąpie-
nie ich naturalnymi czynnikami chłodzącymi. 
Dalsze prace w tym zakresie przewidziane są 
także w kolejnych latach we wszystkich bu-
dynkach biurowych naszej firmy;

• opracowaliśmy listę wymagań wobec inwesto-
rów i wykonawców dotyczącą aranżacji po-
wierzchni biurowych wynajmowanych przez 
Roche. Lista ta ma na celu stosowanie rozwią-
zań technicznych spełniających wysokie normy 
zużycia energii, dbających o ergonomię stano-
wisk pracy i bezpieczeństwo pracowników; 

• wprowadziliśmy nową wersję dedykowanych 
kursów e-learningowych dotyczącą obowiąz-

ków i odpowiedzialności wszystkich pracow-
ników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska;

• wdrożyliśmy plan praktycznych szkoleń dla 
pracowników, którzy mają samochody służ-

bowe, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo 
oraz nauczyć ich ekonomicznej jazdy, co bę-
dzie miało pozytywny wpływ na środowi-
sko – zmniejszenie emisji szkodliwych gazów  
do atmosfery. 

260 osób

169 osób

12 osób

34 osoby

80 osób

36 osób

Interaktywne e-learningi z bezpiecznej jazdy

Szkolenia dla kierowców

Szkolenia na torze treningowym z technik defensywnej jazdy 
oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych 

Szkolenia dla kierowców otrzymujących 
mandaty drogowe

Szkolenia dla kierowców uczestniczących  
w szkodach komunikacyjnych

Szkolenia dla kierowców z zakresu bezpiecznej jazdy

Praktyczne szkolenia z zakresu ekonomicznej jazdy

Roche Polska  
i Roche Diagnostics Polska

116 117

Roche | Raport 2016



118 119

Roche | Raport 2016 Raport 2016 | Roche  



Roche | Raport 2016

P A C J E N C I 
Ponad 700 tysiącom polskich pacjentów 
dostarczyliśmy leki poprawiające jakość 
ich życia i zdrowia. Nasze innowacyjne  
rozwiązania diagnostyczne wsparły pra-
cę większości polskich szpitali, stacji 
krwiodawstwa i placówek naukowo-
-diagnostycznych.  

I N N O W A C J E 
W Polsce zlokalizowane są wiodące  
na świecie innowacyjne ośrodki Roche:  
Regionalne Centrum Badań Klinicz-
nych dla Europy Centralnej, Globalne 
Centrum Rozwiązań IT oraz Centrum  
Naukowo-Przemysłowe powstałe w part-
nerstwie z Centrum Onkologii – Instytutem  
im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

P A R T N E R S T W O 
Roche i Genentech od lat współpracują  
ze środowiskami naukowymi, akade-
mickimi oraz lekarskimi. W 2016 roku 
zainwestowaliśmy w odkrycie naukow-
ców Uniwersytetu Warszawskiego doty-
czące wykorzystania stabilnego mRNA  
– to spektakularny przykład wynalazku 
i komercjalizacji nauki w Polsce.

Kim jesteśmy?
Innowacja: mamy to w genach. Pracujemy w wielu 
dziedzinach i wielu miejscach świata, dokonując  
odkryć naukowych i na nowo definiując cele badawcze,  
by poprawiać jakość życia pacjentów.

Tworzymy medycynę przyszłości w przekonaniu,  
że nowoczesne rozwiązania medyczne są pilnie potrzebne. 
Z sercem i zaangażowaniem staramy się zmieniać życie 
chorych na lepsze, dlatego odważnie podejmujemy decyzje 
i działania. Wierzymy, 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 

Doing now what patients need next

Roche Polska  
i Roche Diagnostics Polska   
– zaangażowanie społeczne 
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