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Sanofi
Sanofi jest globalną firmą biofarmaceutyczną skoncentrowaną na zdrowiu ludzkim. Zapobiegamy chorobom za
pomocą szczepionek, dostarczamy innowacyjne sposoby
leczenia bólu i łagodzenia cierpienia. Wspieramy tych,
którzy cierpią na choroby rzadkie oraz miliony pacjentów
zmagających się z chorobami przewlekłymi. Przekształcamy innowacje naukowe w rozwiązania opieki zdrowotnej dostępne na całym świecie.

100 000
Na całym świecie zatrudniamy ponad 100 000 osób,
z czego 15 000 uczestniczy
w pracach badawczorozwojowych, a 37 000 to
pracownicy produkcyjni.

W 20 ośrodkach badawczo-rozwojowych pracujemy
nad nowymi rozwiązaniami.

91

6 mld euro rocznie przeznaczamy na inwestycje
w badania i rozwój.

6
170

Nasze rozwiązania w zakresie
opieki zdrowotnej dostępne
są w 170 krajach.

145

Skupiamy pracowników
145 narodowości i obecni
jesteśmy w ponad 100
krajach.

Mamy 68 000 dostawców
w 152 krajach.

Prowadzimy badania nad
kilkunastoma potencjalnie przełomowymi lekami,
91 projektów jest w fazie
rozwoju klinicznego, 39
projektów zaś w 3. fazie
rozwoju lub już oczekuje
na zatwierdzenie przez
regulatorów.

68 000
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Badania kliniczne realizujemy średnio w ciągu 5 lat.

SPECIALTY CARE

CONSUMER HEALTHCARE

Mamy bardzo szeroką ofertę specjalistycznych produktów i usług w wielu obszarach terapeutycznych.
Nasze portfolio obejmuje:
•
•
•
•

leki innowacyjne,
leki dojrzałe,
szczepionki,
CHC (Consumer Healthcare: leki OTC na powszechne
dolegliwości, suplementy diety).
Dążąc do poprawy jakości życia pacjentów, tworzymy
przełomowe rozwiązania pozwalające na leczenie chorób, które dotąd pozostawały nieuleczalne. Wspieramy
pacjentów na całym świecie, również w Polsce, w następujących obszarach terapeutycznych:
Immunologia
Specjalizujemy się
w terapii atopowego
zapalenia skóry,
astmy oraz reumatoidalnego zapalenia
stawów.

Choroby rzadkie
Opracowaliśmy produkty lecznicze m.in.
na chorobę Fabry’ego,
Pompego, Gauchera
czy mukopolisacharydozę typu 1.

Onkologia
Specjalizujemy się
w leczeniu raka skóry,
raka jelita grubego,
raka gruczołu
krokowego oraz
szpiczaka mnogiego.

Diabetologia
i choroby
sercowo-naczyniowe
Tworzymy leki:
kardiologiczne,
na cukrzycę oraz
przeciwko zakrzepicy.

Neurologia
Specjalizujemy się
w dostarczaniu
leków dla pacjentów
ze stwardnieniem
rozsianym.

Szczepionki
W ofercie mamy
najszerszy na świecie
asortyment szczepionek
chroniących przed 20
chorobami bakteryjnymi
i wirusowymi.

MISJA SANOFI
Będąc partnerem w obszarze zdrowia, chronimy
i wspieramy pacjentów w ich podróży przez życie.
Wszędzie tam, gdzie możemy przynieść realną
zmianę, staramy się chronić, uaktywniać i wspierać osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi, pozwalając im cieszyć się pełnią życia.

ODBIORCAMI NASZYCH PRODUKTÓW SĄ

GENERAL MEDICINES VACCINES

Koncentrujemy się na tych obszarach, w których
najskuteczniej możemy wpływać na poprawę jakości
życia, nieustannie intensyfikując działania zmierzające
do opracowywania nowych leków odpowiadających na
potrzeby pacjentów na całym świecie.

74 20

Nasze produkty wytwarzane są w 74 zakładach
produkcyjnych zlokalizowanych w Ameryce
Południowej, Ameryce
Północnej, Europie (w tym
w Polsce), Afryce i Azji.

Globalna struktura Sanofi zorganizowana jest wokół 4
globalnych jednostek biznesowych (global business units):

Nasza centrala znajduje się w Paryżu, a Polska jest
jednym z ponad 100 krajów, w którym mieszczą się
oddziały Sanofi.

Więcej informacji
o obszarach
terapeutycznych
i schorzeniach
znajdziesz
w rozdziale 2.

hurtownie

szpitale

apteki

instytucje
publiczne

Kompleksowa oferta sprawia, że jesteśmy
solidnym partnerem dla władz zdrowotnych.

NASZ ŁAŃCUCH WARTOŚCI
badania
i rozwój

produkcja
rozwój
produktu i dystrybucja

działania
marketingowe
i sprzedażowe

dostarczenie
produktów
i rozwiązań
końcowemu
odbiorcy, czyli
pacjentom

Naszym celem jest tworzenie długoterminowej wartości dla naszych interesariuszy. Będąc godnym zaufania
partnerem biznesowym i firmą świadomą swej społecznej
roli, wykorzystujemy naukę i innowacje do zapewnienia
zdrowia. Odpowiadamy na potrzeby zdrowotne pacjentów
z całego świata:

98

milionów
pacjentów w

W samym 2019 roku
zaszczepionych
zostało ponad

84

500

krajach
leczonych
jest w ramach

74

programów
dostępu do
ochrony
zdrowia.

milionów ludzi.

W czasie rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2 szczególnie intensywnie pracujemy nad
stworzeniem szczepionek, które
pozwolą na opanowanie pandemii.
To wyjątkowy dla społeczeństw
i służby zdrowia na całym świecie
czas, w którym to, czym się zajmujemy, jest wyjątkowo istotne dla
ludzkości.

Więcej
o działaniach,
które podejmujemy
w czasie pandemii,
przeczytasz
w rozdziale 5.
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Sanofi w Polsce
Polski oddział Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc
w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych według danych IMS Health – globalnej firmy specjalizującej się w dostarczaniu informacji dla sektora farmaceutycznego (obecnie: IQVIA).

Pracuje z nami ponad 800 osób, które wspólnie angażują
się w oferowanie najnowocześniejszych rozwiązań
leczniczych dla polskich pacjentów. Sanofi Polska
strukturalnie wchodzi w skład regionu Europy Środkowej
wraz Węgrami, Czechami, Słowacją i Ukrainą.

Magdalena Kruszewska, Prezes
Zarządu Sanofi w Polsce, pełni
jednocześnie rolę Country Lead,
Head of General Medicines Central
Europe MCO* and Poland
oraz Central Europe MCO Lead.

MAPA EKSPORTU
Co roku nasze produkty trafiają do 23
krajów na świecie, a poziom eksportu
rośnie. Główni odbiorcy to Francja,
Niemcy, Włochy, Rumunia, Portugalia
i Węgry.

*MultiCountry Organisation

W Polsce Sanofi
działa już od blisko
35 lat.

Poza fabryką
w Rzeszowie,
w Błoniu koło
Warszawy działa
hurtownia farmaceutyczna Sanofi, której
operatorem jest FM
Logistic. Składujemy
tu, a następnie dystrybuujemy, 400 rodzajów produktów, które
trafiają do hurtowni,
szpitali oraz aptek
w całej Polsce.

W Rzeszowie mieści się jeden
z 74 zakładów produkcyjnych
Grupy, który jest priorytetową
inwestycją polskiego oddziału.

UDZIAŁ EKSPORTU
W SPRZEDAŻY
PRODUKOWANYCH
WYROBÓW
Zakład Produkcji i Dystrybucji
Leków w Rzeszowie każdego
roku produkuje ponad 60 mln
opakowań leków, suplementów
diety i kosmetyków, z których
połowa jest eksportowana do
23 krajów.

4%
produkcji
na eksport

38%
produkcji na
rynek krajowy

96%
produkcji na
rynek krajowy

62%
produkcji
na eksport
2003 r.

2019 r.

MALEZJA
SINGAPUR
KAZACHSTAN
RPA
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Działalność fabryki w Rzeszowie
ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ REGIONU

1986 rok – data
uruchomienia
zakładu

45 tys. m2 – powierzchnia zakładu (w tym
8 tys. m2 przestrzeni produkcyjno-technicznej
i ponad 900 m2 pomieszczeń laboratoryjnych)

62 mln opakowań leków, produktów OTC i dermokosmetyków
wyprodukowanych w 2019 roku

9 rodzajów
wytwarzanych
preparatów

23 kraje do
których są
eksportowane
nasze produkty

50 mln zł inwestycji w rozwój
zakładu od 2015 roku, z czego
18 mln zł w 2018 roku i 8,5 mln zł
w 2019 roku

30-procentowy spadek zużycia wody w 2019 roku dzięki
spełnianiu rygorystycznych
norm środowiskowych

15 lat działalności
zgodnej z normą zarządzania środowiskowego
ISO 14001

850 posiłków wydawanych
w tygodniu z zakładowej
kantyny, z których każdy kosztuje tylko 2 zł.

Laboratorium Kontroli
Jakości – jedno z najnowocześniejszych laboratoriów
Sanofi na świecie

Najważniejsze certyfikaty poświadczające wysoką jakość: GMP (Good
Manufactirung Practice: Dobra Praktyka Wytwarzania), HACCP (zezwolenie
na produkcję suplementów diety), ISO 14001 (system zarzadzania środowiskowego), OHSAS 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)

NASZ ZESPÓŁ

272
114
158

Spełnione
najwyższe
standardy
BHP

Z hurtowni farmaceutycznej Sanofi produkty
trafiają do 10 hurtowni,
850 szpitali i 2 400 aptek.

kobiet

mężczyzn

109

pracowników
z ponad 20-letnim
stażem

Kilkudziesięciu studentów i uczniów
uczestniczących każdego roku
w praktykach, z których ponad

20%

podejmuje
u nas pracę

W zakładzie produkujemy w sumie 415
unikalnych wyrobów. Wytwarzamy tabletki,
tabletki powlekane oraz dwuwarstwowe,
kapsułki, saszetki, kremy, emulsje, żele
oraz płyny. Nasze główne produkty to
najpopularniejsze, stosowane przez
Polaków w codziennych i przewlekłych
dolegliwościach leki, w tym leki bez
recepty oraz suplementy diety takie
jak: No-Spa, Novanoc, Essentiale Forte
czy Magne B6.

STRUKTURA PRODUKCJI PREPARATÓW PRODUKOWANYCH W ZAKŁADZIE W 2019 ROKU
Leki
51,5 mln sztuk

generowanie miejsc pracy
i stwarzanie możliwości
rozwoju dla mieszkańców
Rzeszowa i okolic

prowadzenie
działalności z troską
o środowisko naturalne

wspieranie lokalnych
instytucji społecznych
i inicjatyw prozdrowotnych

CELE ZAKŁADU NA LATA 2020–2022
• zwiększenie wielkości produkcji do 66 mln 		
opakowań tylko w 2020 roku
• zmiana w portfolio w kierunku zwiększenia
procentowego produktów CHC
(Consumer Healthcare: leki bez recepty,
suplementy diety)

PRODUKTY
pracowników

powiększanie kapitału intelektualnego
regionu dzięki współpracy z rzeszowskimi
uczelniami: Politechniką Rzeszowską
i Uniwersytetem Rzeszowskim

Suplementy

Kosmetyki

5,4 mln sztuk

5,1 mln sztuk

• dalsze wdrażanie i umacnianie kultury Lean
• zwiększenie udziału zielonej energii podczas
wytwarzania naszych produktów
• dostosowanie zakładu do zmieniających
się norm środowiskowych i GMP
(dobrych praktyk wytwarzania).

gospodarcza
aktywizacja społeczności lokalnej
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Wpływ społeczny i środowiskowy

Podejście do zarządzania

JAKO DUŻA FIRMA FARMACEUTYCZNA:

NASZE WARTOŚCI

Podstawą wszystkich naszych działań są wartości
Sanofi, które pomagają nam odpowiednio postępować
każdego dnia, niezależnie od miejsca.

Mamy istotny wpływ na
rozwój gospodarczy kraju
i regionu oraz kreowanie
miejsc pracy – zarówno
w samej organizacji, jak
i pośrednio, u naszych
dostawców i partnerów
biznesowych.

Wpływamy na rozwój
całej branży farmaceutycznej w Polsce.

Zaspokajamy potrzeby polskich, a także
zagranicznych,
pacjentów na leki.

Odwaga:
wprowadzamy innowacje,
bierzemy odpowiedzialność
za nasze działania, uczymy
się na porażkach.

Szacunek:
dostrzegamy i szanujemy różnorodność
oraz potrzeby naszych pracowników,
pacjentów i partnerów. Dbamy o przejrzyste i konstruktywne relacje bazujące
na wzajemnym zaufaniu.

Praca zespołowa:
dajemy z siebie to, co najlepsze, aby poprawiać ludzkie
życie i wspólnie zwyciężać.  

Uczciwość:
zobowiązujemy się do przestrzegania
najwyższych standardów etycznych i jakościowych, bez żadnych kompromisów.

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Prowadzimy działalność badawczą i wspieramy
polską naukę.

W 2020 roku
zaangażowaliśmy się w walkę
z pandemią
COVID-19.

Działamy na rzecz
zwiększenia dostępu do innowacyjnych i skutecznych
terapii.

Zwiększamy
świadomość
profilaktyki i leczenia
licznych schorzeń.

Zobowiązujemy się do szanowania i promowania praw człowieka zgodnych z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
oraz wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.
Od 2003 roku jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy Global
Compact prowadzonej przez ONZ i zwracamy szczególną
uwagę na kwestie poruszone w fundamentalnych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (w tym na zakaz
zatrudniania dzieci i pracy przymusowej oraz poszanowanie
wolności zrzeszania się). Promujemy różnorodność, kierujemy
się zasadami uczciwości i wzajemnego szacunku w kontaktach zarówno z osobami z firmy Sanofi, jak i spoza niej.

Realizujemy projekty, które wspierają budowanie kultury
etyki i integralności biznesu:
Programy opracowane przez zespół ds.
Etyki i Integralności Biznesu.

Nasza działalność
prowadzona jest
przy zachowaniu
najlepszych praktyk
środowiskowych

O 43% zmniejszyliśmy zużycie wody w m3
w 2019 roku w porównaniu do roku 2018.
100% energii elektrycznej w Zakładzie
w Rzeszowie pochodzi ze źródeł odnawialnych.
Zużycie energii w kWh potrzebnej do wyprodukowania 1 sztuki produktu spadło w roku 2019 w
stosunku do roku 2018 aż o 10%.
Zmniejszyliśmy ilość odpadów przekazywanych
na składowisko odpadów z 15% do 4%.

Program Ambasadorów i Championów Etyki
Biznesu, do którego mogą dołączyć wszystkie osoby,
które chcą promować kulturę etyki i integralności
biznesu w swojej codziennej działalności.

RELACJE Z DOSTAWCAMI

W relacjach z naszymi dostawcami dbamy o to, by podzielali
zasady Sanofi w obszarze praw człowieka, warunków pracy,
zaangażowania środowiskowego oraz walki z korupcją.
Każdy dostawca podlega badaniu due dilligence pod kątem
określenia ewentualnych zagrożeń związanych z korupcją.
Zapoznaje się również z Kodeksem Etycznym oraz Polityką
Antykorupcyjną Sanofi i, w przypadku nawiązania współpracy,
jest zobowiązany do przestrzegania reguł w nich opisanych.

KODEKS ETYKI

Nasze zachowanie reguluje globalny Kodeks Etyki,
którego musi przestrzegać każdy pracownik.
KODEKS ETYKI OBEJMUJE KLUCZOWE OBSZARY:
Uczciwość w zarządzaniu informacjami firmowymi.
Zapobiegamy wykorzystaniu informacji poufnych.
Poszanowanie i ochrona ludzi oraz środowiska.
• Dbamy o poszanowanie ludzi, a także dbamy o to,
aby Sanofi było miejscem pracy, w którym
bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych pracowników
i partnerów zewnętrznych będą chronione.
• Dążymy do zminimalizowania wpływu naszej
działalności i produktów na środowisko.
• Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych
oraz przetwarzania ich wyłącznie w granicach
obowiązującego prawa.
Uczciwość w prowadzeniu naszych praktyk
biznesowych.
• Dbamy o unikanie konfliktu interesów.
• Uczestnicząc w życiu publicznym, kierujemy się
zasadami przejrzystości i uczciwości, szanujemy
prawo konkurencji.
• Nie akceptujemy żadnej formy aktywności korupcyjnej.
• Szczególną uwagę zwracamy na relacje z pacjentami:
pilnujemy, aby prawa i zdrowie pacjentów oraz uczestników badań klinicznych były chronione.
• Wspierając społeczności naukowe, zobowiązujemy
się do postępowania zgodnie z najwyższymi normami
uczciwości.
• Zobowiązaliśmy się do przekazywania przejrzystych
informacji o naszych produktach.

JAK REAGUJEMY

W każdej sytuacji, w której pracownik ocenia,
że doszło lub może dojść do naruszenia prawa, przepisu lub jednej z zasad określonych
w naszym kodeksie, rekomendujemy poinformowanie o tym Działu Zgodności i Etyki
Biznesu za pośrednictwem specjalnej infolinii.

14

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SANOFI W POLSCE

15

I. KIM JESTEŚMY

Strategia CSR
Jesteśmy odpowiedzialną firmą i angażujemy się tam,
gdzie nasz wpływ jest największy. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na 4 filarach:

ROZWIJANIE SPOŁECZNOŚCI
I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
Troska o ekosystem wokół zakładów Sanofi,
rozwój i angażowanie pracowników.

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wspieranie dostępu do opieki
zdrowotnej wśród pacjentów.

TROSKA O ŚRODOWISKO
Ograniczanie emisji CO2,
ograniczanie produkcji odpadów,
usprawnianie wykorzystania wody i odpadów
powstałych podczas produkcji leków,
zwiększanie świadomości zmian klimatycznych
i ich konsekwencji dla zdrowia.

ETYCZNE I PRZEJRZYSTE DZIAŁANIE
Zarządzanie działalnością z poszanowaniem wartości
etycznych i zasad uczciwości biznesowej,
ochrona bezpieczeństwa pacjentów,
zapewnienie przestrzegania zasad etyki medycznej i bioetyki,
promowanie i poszanowanie praw człowieka.

Poprzez nasze działania włączamy się w realizację
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable
Development Goals). Cele, które z perspektywy naszej
firmy, są najważniejsze:

Realizujemy je przede wszystkim, gwarantując dostęp polskich pacjentów do skutecznych terapii oraz szczepionek,
które pomagają wyeliminować choroby, a także, edukując
pacjentów, rodziny i całe społeczeństwo (także na temat
schorzeń, o których niewiele się mówi).

W naszej działalności
przestrzegamy także 10 zasad
United Nations Global
Compact w zakresie praw
człowieka, standardów
pracy, ochrony środowiska
oraz przeciwdziałania
korupcji.

Więcej na temat
naszych programów
wsparcia pacjentów,
podejścia do pracowników
oraz środowiska w Polsce
przeczytasz w kolejnych
rozdziałach.

W SKALI GLOBALNEJ SANOFI REALIZUJE
PROJEKTY, KTÓRE MAJĄ NA CELU:
zwiększenie dostępu
do ochrony zdrowia dla
osób defaworyzowanych:
projekty zmierzające do
wyeliminowania śpiączki
afrykańskiej, polio, działania
edukacyjne w zakresie
cukrzycy (projekt KiDS)
czy nowotworów u dzieci

odpowiedzialne
zarządzanie odpadami

CEL 3. DOBRE ZDROWIE
I JAKOŚĆ ŻYCIA

CEL 15. ŻYCIE NA LĄDZIE

CEL 12. ODPOWIEDZIALNA
KONSUMPCJA I PRODUKCJA

stworzenie planu dotyczącego bioróżnorodności
we wszystkich fabrykach

redukcję śladu węglowego

wspieranie społeczności
lokalnych

CEL 13. DZIAŁANIE
W DZIEDZINIE KLIMATU

CEL 4. DOBRA JAKOŚĆ
EDUKACJI

ograniczenie zużycia wody

zagwarantowanie zdrowia
i bezpieczeństwa
pracowników

CEL 6. CZYSTA WODA
I WARUNKI SANITARNE

ograniczenie obecności farmaceutyków w środowisku
CEL 12. ODPOWIEDZIALNA
KONSUMPCJA I PRODUKCJA

CEL. 8. WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

dążenie do równowagi
między płciami
CEL 5. RÓWNOŚĆ PŁCI

Realizowana przez Sanofi w Polsce strategia odpowiedzialnego biznesu (CSR)
przynosi wiele pozytywnych efektów w wymiarze społecznym, kulturowym,
ekonomicznym i środowiskowym. Prowadzimy działania stawiając na edukację pacjentów, rozwój pracowników, angażując się w aktywności skierowane
do społeczności lokalnych oraz realizując wiele projektów zdrowotnych. Dzięki
naszej wyjątkowej i szerokiej specjalizacji, jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy
przynieść realną zmianę. Wszystko w oparciu o etykę i przejrzystość, ponieważ to
etyka biznesu jest pierwszym krokiem do wdrażania efektywnych działań CSR.
Magdalena Kruszewska
Prezes Zarządu Sanofi w Polsce, Country Lead,
Head of General Medicines Central Europe MCO and Poland oraz Central Europe MCO Lead

Nagrody i wyróżnienia
Naszą działalność doceniają zarówno sami pacjenci, jak
i organizacje branżowe. Kampanie edukacyjne, tworzone
przez nas produkty, praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi czy odpowiedzialnego biznesu tylko
w ostatnich 3 latach otrzymały szereg wyróżnień.

2018
2019
2020

Już 3 razy zostaliśmy nagrodzeni tytułem Top Employer
przyznawanym przez niezależną światową organizację certyfikującą
Top Employers Institute pracodawcom oferującym swoim pracownikom
najlepsze warunki pracy.

2018
2019
2020

Jesteśmy wielokrotnym  laureatem Białego Listka CSR. Listki CSR
Polityki, przyznawane wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu
oraz Deloitte, trafiają do najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce.
Analizowane obszary zaangażowania obejmują m.in.: ład korporacyjny,
prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochronę środowiska,
dbałość o klienta, uczciwość biznesową i zaangażowanie społeczne

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nasze dobre praktyki każdego roku wyróżniane są przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu i umieszczane w cyklicznych raportach
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W raporcie podsumowującym działania w roku 2019 zamieszczonych zostało 12 praktyk
z zakresu pracy, środowiska oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej – w tym praktyki długotrwałe. To już 7. edycja
raportu, w którym zaprezentowane zostały nasze działania.

2018

Projekt „Kids and Diabetes in Schools” (KiDS) realizowany
w Polsce na rzecz dzieci z cukrzycą został wyróżniony nagrodą
Health Collaboration Award przyznawaną w ramach konkursu organizowanego przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń
Farmaceutycznych (EFPIA). Projekt został oceniony jako najbardziej innowacyjny program w kategorii zapobiegania i budowania świadomości.
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I. KIM JESTEŚMY

Partnerstwa
PARTNERSTWO W NAUCE

Jesteśmy jednym z głównych podmiotów w sektorze farmaceutycznym w Polsce prowadzącym aktywny dialog
z interesariuszami, kształtującym polski system ochrony
zdrowia oraz edukującym pacjentów i ich rodziny. Dzięki
zawartym partnerstwom i członkostwie w licznych organizacjach, w połączeniu z naszą specjalizacją, mamy
realny wpływ na rzeczywistość polskich pacjentów.

ORGANIZACJE BRANŻOWE I PACJENCKIE

Jako członek organizacji branżowych angażujemy się
w dialog na temat systemu ochrony zdrowia, dostępu
polskich pacjentów do innowacyjnych terapii oraz
podejmujemy działania wspierające wzrost standardów
leczenia. Nasi przedstawiciele należą do Zarządów
organizacji:
INFARMA
Przewodniczącą Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest Magdalena Kruszewska –
Prezes Zarządu Sanofi w Polsce.
PASMI
Członkiem Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez
Recepty jest Monika Granecka, Regulatory Head CHC.
IZBA GOSPODARCZA „FARMACJA POLSKA”
Członkiem Zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” jest
Elżbieta Janaszkiewicz, dyrektor działu Public Affairs w Sanofi w Polsce

Szczególny status i znaczenie ma dla nas przynależność
do organizacji promujących zrównoważony rozwój
i odpowiedzialny biznes w Polsce:
Jesteśmy członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Posiadamy status partnera wspierającego UN Global
Compact. Członkiem Rady Programowej United Nations
Global Compact Poland jest Magdalena Kruszewska.
Należymy do organizacji gospodarczych skupiających
największych polskich pracodawców. Wspólnie z ich
członkami działamy na rzecz rozwoju biznesu i współpracy
gospodarczej oraz wymiany praktyk biznesowych.
Francusko-Polska Izba
American Chamber of
Gospodarcza CCIFP
Commerce

Wspieramy polskie organizacje pacjenckie, z którymi
wspólnie budujemy świadomość prozdrowotną Polaków, edukujemy, dostarczając merytorycznej wiedzy
na temat wielu chorób, na przykład w ramach realizowanych kampanii, a także pomagamy pacjentom i ich
rodzinom. W 2019 roku wsparliśmy w sumie 32 organizacje skupiające między innymi pacjentów chorujących
na choroby rzadkie, onkologiczne, immunologiczne,
stwardnienie rozsiane czy cukrzycę.
» Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka,
» Polskie Stowarzyszenie dla Badań i Terapii Cukrzycy u Dzieci,
» Fundacja SM – Walcz o Siebie,
» Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
» Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku,
» Fundacja NeuroPozytywni,
» Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
» Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie,
» Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
» Związek Stowarzyszeń Krajowe Forum na rzecz
terapii chorób rzadkich ORPHAN,
» Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera,
» Fundacja Rare Diseases,
» Fundacja Edukacji Społecznej,
» Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych,
» Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SezaM,
» Stowarzyszenie Mężczyzny z Chorobami Prostaty ,,Gladiator”
im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego,
» Polskie Stowarzyszenie Chorych na Szpiczaka,
» Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię
i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”,
» Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja,
» Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych,
» Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych,
» Polskie Amazonki Ruch Społeczny,
» Fundacja Serce dla Serc Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
» Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego,
» Fundacja Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland.

Uczestniczymy w procesie transferu wiedzy
z zakresu farmacji i w rozwoju intelektualnym regionu,
współpracując z rzeszowskimi uczelniami. Współpraca
z Politechniką Rzeszowską sięga 2005 roku, a w roku
2016 rozpoczęliśmy z Uniwersytetem Rzeszowskim
realizację wspólnych projektów. Dzięki zaangażowaniu
kadry Zakładu Produkcyjnego w Rzeszowie, ośrodki
otrzymały wsparcie w zakresie dydaktycznym oraz
badawczym, rozwinięta została także możliwość
zdobywania przez studentów praktycznego
doświadczenia.
Nasze zaangażowanie obejmuje:
organizację praktyk i staży
aktywizację studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego dzięki udziałowi w projekcie KiDS (Kids and
Diabetes in Schools) na rzecz
dzieci dotkniętych cukrzycą
członkostwo przedstawicieli
Zakładu w organach
Uniwersytetu Rzeszowskiego
współtworzenie programu
studiów o specjalności: „Technologia produktów leczniczych”
na Politechnice Rzeszowskiej

organizację Dnia Otwartego
Open Day Sanofi dla studentów
udział w uniwersyteckich
targach pracy
udostępnianie studentom i badaczom infrastruktury niezbędnej do
realizacji badań naukowych oraz
wsparcie merytoryczne
prowadzenie zajęć dydaktycznych przez kadrę zarządzająca
Zakładu

WSPARCIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Poza zaangażowaniem w inicjatywy oraz kampanie
o charakterze ogólnopolskim jesteśmy aktywni również
lokalnie, wspierając społeczność Podkarpacia we
współpracy z partnerami społecznymi.
Od kilku lat Zakład w Rzeszowie
jest sponsorem obchodów odbywających się w ramach Światowego Dnia Serca, organizowanych
przez Podkarpacki Oddział Towarzystwa Kardiologicznego oraz
Centrum Medyczne Medyk.

Zaangażowanie w akcję
Szlachetna Paczka – zaininicjowane w 2015 roku i kontynuowane
rokrocznie przez pracowników
Zakładu, którzy wybierają
potrzebującą rodzinę i wspólnie
kompletują dla niej paczkę.

Regularnie wspieramy
rzeszowski Dom Pomocy
Społecznej im. Józefiny
Jaklińskiej.

Sami pracownicy – zarówno
rzeszowskiego Zakładu jak
i warszawskiego biura – są
inicjatorami działań wspierających
lokalne organizacje lub osoby
potrzebujące pomocy.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 20 lat stara
się upowszechniać ideę odpowiedzialnego biznesu
i zrównoważonego rozwoju jako standardu działania
firm w Polsce i jest to możliwe tylko dzięki współpracy
z organizacjami, które są tego przykładem. Partnerzy
Strategiczni Forum, tacy jak firma Sanofi, z którą
współpracujemy nieprzerwanie od 7 lat, są dowodem
na to, że można osiągać satysfakcjonujące rezultaty
finansowe, dbając równocześnie o korzyści dla
interesariuszy firmy i jej szeroko rozumianego
otoczenia społecznego i środowiska naturalnego.
Bez zaangażowania biznesu który chętnie dzieli
się własnymi dobrymi praktykami, wiedzą
i doświadczeniem, trudno byłoby inspirować kolejne
podmioty.
Cieszymy się, że firma Sanofi jest bardzo aktywna
w tym zakresie. Działa nie tylko w ramach
wewnętrznych inicjatyw FOB, ale też w Grupie
Roboczej ds. Konsumenckich działającej przy
Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, którego
prace koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej. Tu, zgodnie ze swoimi kompetencjami,
współtworzyła materiał edukacyjny dla konsumentów,
poświęcony tematyce zdrowego trybu życia
i bezpiecznego przyjmowania leków.
Rzecz jasna ważne jest nie tylko zaangażowanie
w edukację, ale też takie aktywności firmy, jak
włączenie się we wsparcie Polskiego Czerwonego
Krzyża i rozpoczęcie prac nad szczepionką
przeciwko COVID-19. To właśnie przykłady łączenia
aktywności CSR z biznesem, uwzględniania potrzeb
interesariuszy organizacji w różnych kontekstach,
które są potrzebne obecnie jeszcze bardziej niż
wcześniej. Szczerze życzymy więc firmie Sanofi
(a także naszej organizacji), dalszego,
konsekwentnego podążania ścieżką
zrównoważonego rozwoju z sukcesami
nie mniejszymi niż dotychczas.
Marzena Strzelczak
Prezeska Zarządu,
Dyrektorka Generalna
Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
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Jak pomagamy
pacjentom

Komu pomagamy
Jak tworzymy nasze leki
W jaki sposób dbamy
o bezpieczeństwo naszych
produktów
Jak edukujemy pacjentów
i społeczeństwo
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II. JAK POMAGAMY PACJENTOM

Wkład Sanofi w ochronę zdrowia pacjentów
Kluczowym aspektem naszej działalności jest
tworzenie skutecznych i przełomowych leków,
które pozwalają na zapewnienie dobrostanu pacjentów,
poprawę ich stanu zdrowia. Naszą misją jest również
edukowanie pacjentów, ich rodzin oraz całego społeczeństwa. Wiemy, że wzrost świadomości
z jednej strony zmniejsza stygmatyzację osób chorych,
a z drugiej pomaga im samym skuteczniej mierzyć się
z problemami zdrowotnymi. W ofercie mamy leki oryginalne, leki na choroby rzadkie oraz szczepionki.
Odpowiadamy na zapotrzebowanie na nowe i nowoczesne leki w terapii licznych schorzeń: immunologicznych, chorób rzadkich czy nowotworów:
w tych obszarach opracowujemy innowacyjne leki oraz
proponujemy zintegrowane rozwiązania. Tworzone
przez nas terapie pozwalają powstrzymywać rozwój chorób rzadkich i ich skutków, dzięki czemu
pacjenci mogą prowadzić aktywne życie społeczne,
zawodowe i rodzinne. Od lat koncentrujemy nasze

wysiłki badawcze i rozwojowe w obszarach, które mają
największy potencjał, aby pomóc społeczności. Wiemy
także, że zapobieganie chorobom jest najbardziej efektywnym (z punktu widzenia kosztów) działaniem na rzecz
ochrony zdrowia. Dzięki szczepieniom ochronnym, które
pomagają zahamować rozprzestrzenianie się chorób
zakaźnych, można uchronić wiele osób przed zachorowaniem, a nawet śmiercią. Ta działalność staje się wyjątkowo wyrazista i zyskuje na znaczeniu w obliczu pandemii
COVID-19. Nie ustajemy w staraniach,
by opracować szczepionkę przeciw wirusowi
SARS-CoV-2.
Nasz asortyment uzupełniony jest przez leki bez recepty
(w tym np. leki przeciwalergiczne, przeciwbólowe, oraz
te stosowane w przypadku dolegliwości żołądkowo-jelitowych). Wierzymy, że odpowiedzialne samoleczenie prowadzi do tego, że ludzie na całym świecie mogą cieszyć
się zdrowszym i pełniejszym życiem, a to przyczynia się
do efektywniejszego funkcjonowania systemów opieki
zdrowotnej.

OPRACOWUJEMY LEKI, KTÓRE STOSOWANE
SĄ W TERAPII CHORÓB Z NASTĘPUJĄCYCH
OBSZARÓW TERAPEUTYCZNYCH:

IMMUNOLOGIA
Atopowe Zapalenie Skóry (AZS)
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
Astma

CHOROBY RZADKIE
Choroba Pompego
Mukopolisacharydoza I (MPS I)
Choroba Fabry’ego
Choroba Gauchera
Zakrzepowa plamica małopłytkowa

W czasach, w których ludzie żyją coraz dłużej, a postęp
medycyny poprawił stan ich zdrowia, największym
wyzwaniem stają się choroby przewlekłe. Pojawiają się
nowe choroby i wirusy, ale obciążeniem dla ludzkości są
wciąż nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne.
To one stają się wiodąca przyczyną zgonów.
W SANOFI PODEJMUJEMY TO WYZWANIE:

Pracujemy nad terapiami
zintegrowanymi, które działają jednocześnie na kilka
chorób przy stosowaniu
pojedynczego leku.

Tworzymy terapie skojarzone,
dzięki którym leczenie jest
efektywniejsze.

Rozwijamy leki
biologiczne, by
tworzyć terapie
celowane.

Przeprowadzamy
przełomowe badania, aby odkryć potencjał terapii genowych.

STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)

ONKOLOGIA
Rak jelita grubego
Rak gruczołu krokowego
(prostaty, stercza)
Chłoniaki, w tym szpiczak mnogi
Rak skóry kolczystokomórkowy
oraz podstawnokomórkowy

SZCZEPIONKI
Szczepionki pediatryczne
Szczepionki przeciw grypie
Szczepionki dla osób podróżujących
(przeciw chorobom tropikalnym)

DIABETOLOGIA I CHOROBY
SERCOWO-NACZYNIOWE
Cukrzyca typu 1.
Cukrzyca typu 2.

Wykorzystujemy
sztuczną inteligencję oraz
innowacyjne technologie
cyfrowe, aby pomóc
pacjentom w radzeniu sobie
z chorobami przewlekłymi.
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Innowacyjność produktów Sanofi
INNOWACJE W NASZYM DNA

W Sanofi codziennie pracujemy nad dostarczaniem
najwyższej jakości leków i rozwiązań z zakresu medycyny.
Nieustanne poszukiwanie innowacji jest wpisane w DNA
naszej firmy. Przejawia się we wszystkim, co robimy –
napędzając pracujących w Sanofi badaczy do szukania
nowych rozwiązań, oraz w dążeniu do poprawy dostępu
pacjentów do leczenia.
Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie
prowadzenia badań klinicznych oraz wykorzystaniu Real
World Evidence, czyli danych pozalaboratoryjnych
(ze świata realnego), możemy lepiej zrozumieć pacjentów
i dopasować leki do ich potrzeb. Pomagają nam w tym
m.in. rozwiązania z zakresu telemedycyny, urządzenia
typu wearables i aplikacje.

Jakość i bezpieczeństwo produktów Sanofi

Zbudowaliśmy pierwszą platformę gromadzącą dane z zakresu Real World, która zbiera dane od 300 milionów pacjentów z całego świata w obszarze 318 jednostek chorobowych.
Za pomocą innowacyjnych rozwiązań modyfikujemy nasze
produkty, aby były jak najlepiej dopasowane do potrzeb
naszych pacjentów.
Także w naszych fabrykach stosujemy rozwiązania, które
pozwalają na zmianę sposobu planowania, projektowania
i działania – od koncepcji, aż po dostarczenie produktów
naszym pacjentom.
Wierzymy, że to, co robimy dzisiaj, poprawi jakość życia ludzi jutro. Pracujemy nad przekształceniem wiedzy naukowej
i postępu w najnowocześniejsze terapie, a naszym priorytetem jest odpowiadanie na najpilniejsze potrzeby i występujące choroby. Naszym celem jest tworzenie innowacji, które
przekształcają, wydłużają i potencjalnie ratują ludzkie życia.

JAK TWORZYMY NOWE LEKI I SZCZEPIONKI
U podstaw stworzenia każdego
nowego leku czy szczepionki znajduje
się zrozumienie istoty samej choroby,
zidentyfikowanie celu, któremu ma
służyć lek lub szczepionka i wybór najbardziej aktywnej/skutecznej substancji, która umożliwi leczenie, przyniesie
ulgę lub zapobiegnie danej chorobie.
Samo przygotowanie tzw. kandydata
na lek lub szczepionki do dalszego
rozwoju zajmuje od 2 do 4 lat.

Badania kliniczne służą weryfikacji skuteczności i bezpieczeństwa zidentyfikowanego
potencjalnego leku czy szczepionki dla ludzi. Pozwalają one również określić, dla jakiej grupy
pacjentów będą najskuteczniejsze. To obowiązkowy etap poprzedzający udostepnienie
leku pacjentom. Składa się z 4 faz:
Faza I: produkt leczniczy podawany jest zdrowym ochotnikom, pozwala to ocenić
metabolizm i bezpieczeństwo badanego leku, aby określić jego bezpieczną dawkę.
Faza II: ocena, czy nowy lek jest faktycznie skuteczny w wybranej jednostce chorobowej
i bezpieczny. Ustalona zostaje zależność dawki (a także płci i wieku) i rezultatu działania,
w celu określenia dawki, która będzie wykorzystywana w fazie III. Lek oceniany jest
w porównaniu do placebo.
Faza III: jej celem jest ostateczne potwierdzenie skuteczności badanej substancji w populacji
liczącej kilka tysięcy chorych. Zidentyfikowane zostają działania niepożądane, określa się
związek między bezpieczeństwem leku a jego skutecznością podczas stosowania krótkotrwałego i długotrwałego. Faza ta trwa od roku do kilku lat. Po otrzymaniu dowodu skuteczności substancji rozpocząć może się proces rejestracji leku.

Kolejnym etapem rozwoju substancji
są badania przedkliniczne przeprowadzane in vitro (podczas badania
właściwości substancji pozaustrojowo) oraz in vivo (podczas badań
przeprowadzanych na zwierzętach1,
kluczowe dla potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania badanych
substancji u ludzi).

Faza IV: po wprowadzeniu leku do obrotu nadal gromadzone są dane dotyczące
niepożądanych skutków jego stosowania oraz dane na temat działania leku.

1

Bezpieczeństwo i najwyższa jakość produktów są dla
Sanofi priorytetami. Na każdym etapie – od przeprowadzenia badań po produkcję – dbamy o to, by nasze
produkty spełniały wszystkie unijne normy jakości, a surowce pochodziły od dostawców spełniających najwyższe
wymagania.

Prowadząc badania na zwierzętach, stosujemy się do regulacji, których celem jest unikanie zbędnego cierpienia. Od lat wdrażamy
zasadę 3R (replacement, reduction and refinement of animals in research) i dbamy o dobrostan zwierząt.

Również Polski oddział Sanofi ma swój wkład w tworzenie nowych leków.
Badania kliniczne prowadzone są od lat w Polsce w ośrodkach w całym kraju.
Należą do nich szpitale kliniczne uniwersytetów medycznych, specjalistyczne placówki szpitalne (w tym centra onkologii), a także szpitale wojewódzkie i specjalistyczne
ośrodki prywatne. Przeprowadzane w Polsce badania obejmują badania I-IV fazy
oraz badania obserwacyjne. Dotyczą następujących obszarów terapeutycznych:
szczepienia, choroby metaboliczne z kardiologią, neurologia (stwardnienie rozsiane),
immunologia i stany zapalne, alergologia z pulmonologią oraz choroby rzadkie.

1 130
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Pracę Zakładu Produkcyjnego w Rzeszowie wyznaczają
zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice). Wszystkie procesy produkcyjne są walidowane, powtarzalne i zgodne z dokumentacją rejestracyjną wyrobów, a ich jakość jest zgodna z wymaganiami
prawnymi oraz standardami określanymi przez polskie,
unijne oraz międzynarodowe władze sanitarne oraz
organy kontroli farmaceutycznej. Odpowiedzialne za to są
Dział Jakości oraz Laboratorium Kontroli Jakości – jedno z najbardziej nowoczesnych na świecie. W Zakładzie
wdrażany jest system kontroli wewnętrznych oraz audyt
zgodności, a także realizowany Plan Poprawy Jakości,
zakładający ciągłe doskonalenie naszej pracy.

PRZEJRZYSTE INFORMACJE
Przekazywanie przejrzystych informacji dotyczących naszych produktów, które pozwalają
na właściwe i bezpieczne z nich korzystanie, to
zobowiązanie określone w naszym Kodeksie Etyki.
Na bieżąco monitorujemy wszelkie dane dotyczące
skuteczności i bezpieczeństwa oraz aktualizujemy je przez cały cykl życia produktów. Ułatwiamy
dostęp do tych informacji przez tworzenie jak
najbardziej zrozumiałych i czytelnych dla pacjentów
broszur informacyjnych. Przekazujemy adekwatne
i jasne informacje uwzględniające zarówno korzyści wynikające ze stosowania danych produktów,
jak i możliwe zagrożenia z nimi związane, aby ich
użytkownicy mieli pełnię wiarygodnych danych na
ich temat.
Transparentność obowiązuje nas również podczas etapu badań klinicznych, kiedy to pacjenci
oraz pracownicy służby zdrowia poznają wszystkie
znane informacje dotyczące korzyści i potencjalnych zagrożeń związanych z badanym produktem
jeszcze przed rozpoczęciem nowego badania
klinicznego. Na bieżąco monitorujemy jego
bezpieczeństwo.
Informacje o naszych produktach i ich działaniu
znaleźć można na ulotkach leków oraz na naszej
stronie internetowej, a w przypadku leków bez recepty i suplementów również na stronach
produktowych.

ZGŁASZANIE NIEPOŻĄDANYCH
DZIAŁAŃ PRODUKTÓW
Rejestrujemy i monitorujemy wszelkie informacje
o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów
oraz występowaniu ich niepożądanych działań.
Podstawą systemu monitorowania bezpieczeństwa
stosowania naszych produktów jest przede wszystkim
nasze zobowiązanie etyczne – wiedzieć jak najwięcej,
tak szybko jak to możliwe, o każdym ryzyku dotyczącym naszego produktu po to, by chronić pacjenta.
Pozostajemy również w zgodności z Ustawą z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz odpowiednimi regulacjami prawa europejskiego.
Pacjenci, a także pracownicy służby zdrowia,
mogą zgłosić niepokojące ich informacje telefonicznie, poprzez wypełnienie formularza na
stronie internetowej, drogą pocztową lub za pośrednictwem faxu. Wszystkie zgłoszenia trafiają do
Działu ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii. Na bieżąco odpowiadamy na prośby składane
przez pacjentów oraz pracowników służby zdrowia
w sprawie przekazania informacji medycznych dotyczących naszych produktów.
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Nieustanne zwiększanie dostępności
leków i szczepionek

Budzenie świadomości
i edukacja

Aby zagwarantować dostęp do naszych terapii najszerszemu gronu pacjentów, realizujemy programy humanitarne (Humanitarian programs) oraz współpracujemy
z lokalnymi rządami na całym świecie, organizacjami
pomocowymi, stowarzyszeniami pacjenckimi i innymi
organizacjami, aby zagwarantować każdego roku bezpłatny dostęp do leczenia setkom pacjentów. Wierzymy, że
umożliwianie skorzystania z terapii pacjentom (niezależnie od ich możliwości finansowych) jest naszą odpowiedzialnością, traktujemy ją na równi z odpowiedzialnością
za tworzenie efektywnych terapii. Działania te realizowane są w krajach rozwijających się, ale także w krajach,
w których służba zdrowia jest rozwinięta pacjenci mogą
mieć problemy z dostępem do terapii, np. spowodowane
problemami z finansowaniem.

Jako globalny lider sektora farmaceutycznego i jeden
z kluczowych inwestorów w Polsce mamy możliwość dokonywania realnych zmian w życiu Polaków. Na przestrzeni
ostatnich lat zrealizowaliśmy szereg kampanii, które dotarły do milionów osób. Dzięki nim budujemy świadomość,
wspieramy pacjentów, dostarczamy im i ich otoczeniu
rzetelną wiedzę na temat schorzenia, możliwości terapii
i sposobów radzenia sobie z nim. Walczymy również ze
stygmatyzacją osób chorych – problemem, który pacjenci często obserwują i który utrudnia im funkcjonowanie
w środowisku rodzinnym, zawodowym czy szkolnym.
Stawiamy na działania długoterminowe – wiemy, że one
przynoszą najlepsze efekty pacjentom. Wiemy również,
że pacjenci świadomi swojej choroby są lepszymi partnerami dla lekarzy i łatwiej jest im odzyskać zdrowie i, jakże
istotną, równowagę.

Także w Polsce podejmujemy starania, aby wszystkie
osoby potrzebujące, chorujące na choroby rzadkie, miały

dostęp do odpowiednich terapii. Dzięki wspólnej pracy
Sanofi i Ministerstwa Zdrowia w 2019 roku dostęp do
refundowanej terapii otrzymali m.in. pacjenci z chorobą
Fabry’ego. W ramach naszych programów dofinansowywaliśmy leczenie osób, które potrzebowały terapii – zarówno
tych, które brały wcześniej udział w naszych badaniach
klinicznych, jak i tych, które w nich nie uczestniczyły.
Nasza współpraca od samego początku skupiała
się na zapewnieniu najważniejszego, czyli leczenia.
Badania kliniczne i program charytatywny
gwarantujący dostęp do leków był przełomem dla
polskich chorych na chorobę Fabry’ego. Sanofi
dąży do tego, żeby byli leczeni w najlepszy sposób
- i mogli zdobywać wiedzę o swojej chorobie.
Anna Moskal
Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego

Współpraca ze środowiskiem medycznym
i naukowym
W celu tworzenia nowych leków, zapewnienia pacjentom dostępu do naszych produktów oraz rzetelnej
wiedzy na ich temat, współpracujemy z przedstawicielami polskiego środowiska naukowego i medycznego.
Gromadzimy w ten sposób specjalistyczną wiedzę
o dużej wartości merytorycznej, opartą na doświadczeniach
zgromadzonych w toku praktyki zawodowej, która wspiera
nasze działania zmierzające do podniesienia jakości opieki
nad pacjentami, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i społecznym. Informujemy o naszych produktach i edukujemy na ich temat, a dzięki tym kontaktom możemy zapewnić, że pacjenci będą korzystali z naszych leków w sposób
bezpieczny, właściwy i przynoszący im optymalne korzyści
terapeutyczne. Szczególnie istotne jest to w przypadku
praktyk klinicznych, leków będących w fazie tworzenia
i tych, nad którymi prowadzone są badania.
Realizując nasze działania, współpracujemy z przedstawicielami wszystkich ośrodków klinicznych w Polsce. Postępujemy zgodnie z najwyższymi normami uczciwo-

ści w przypadku kontaktów ze społecznościami naukowymi.
Jednocześnie aktywnie współpracujemy z uczelniami wyższymi na Podkarpaciu – przykładem jest współpraca
z Uniwersytetem Rzeszowskim mająca na celu rozwój innowacji i podnoszenie jakości kształcenia w zakresie farmacji
w regionie.
Wspieramy edukację medyczną lekarzy, w ramach której eksperci naukowi mogą dzielić się doświadczeniem
klinicznym oraz nieustannie zdobywać nową wiedzę.
Organizujemy konferencje i wydarzenia o charakterze naukowym, a także wspieramy kongresy organizowane przez
największe towarzystwa naukowe. Udostępniamy materiały
z międzynarodowych wydarzeń naukowych. Regularnie
zapraszamy lekarzy na spotkania oraz webinary z największymi specjalistami polskiej medycyny oraz do udziału
w programach edukacyjnych, takich jak np. wideorelacje
z zabiegów chirurgicznych lub ortopedycznych. W chwili
wybuchu pandemii COVID-19 włączyliśmy do naszego
cyklu edukacyjnego również i ten temat.

W realizacji kampanii wspierają nas organizacje pacjenckie – ich wiedza, bezpośrednie kontakty z pacjentami,
dzięki którym znają ich rzeczywiste problemy, są dla nas
nieocenione i pozwalają działać bardzo skutecznie i odpowiadać na prawdziwe problemy pacjentów, zdefiniowane
przez nich samych.

W ciągu 10 lat wraz z Sanofi zorganizowaliśmy szereg
długoterminowych kampanii, dzięki którym tematy
profilaktyki raka prostaty, hipercholesterolemii rodzinnej
czy cukrzycy, a także chorób rzadkich, mogły wybrzmieć
w mediach i w społeczeństwie, docierając do milionów
odbiorców. Co więcej, zmienił się obraz tych chorób,
pacjenci zyskali dostęp do rzetelnej wiedzy, a dzięki
wspólnym staraniom lekarze otrzymali również narzędzia
wspierające leczenie na przykład hipercholesterolemii.
Podczas współpracy wspólnie realizujemy misję
pomagania ludziom. To, co jest szczególnie cenne, to
długofalowość realizowanych projektów, partnerskie
relacje i poczucie bezpieczeństwa pozwalające nam
zaspokajać potrzeby pacjentów.
Szymon Chrostowski
Fundacja Wygrajmy Zdrowie

Najważniejszym aspektem naszej współpracy z Sanofi jest
ciągłość. Stały i otwarty na nasze inicjatywy partner daje
pewność, że będziemy mogli kontynuować nasze przedsięwzięcia edukacyjne i realizować naszą misję i działalność statutową, docierając także do pacjentów z całej
Polski. A to szczególnie ważne w przypadku cukrzycy,
w której brak odpowiedniej wiedzy o chorobie może
pogorszyć stan zdrowia pacjenta.
Anna Śliwińska
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

26

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SANOFI W POLSCE

27

II. JAK POMAGAMY PACJENTOM

Kampanie edukacyjne dla pacjentów
MOTYLE POD OCHRONĄ
Rak tarczycy
Pierwsza w Polsce kampania edukacyjna stworzona
z myślą o osobach z rakiem tarczycy. Jej głównym celem
była edukacja chorych (głównie kobiet, które najczęściej
zapadają na tę chorobę). Dzięki kampanii powstały:
pierwszy w Polsce poradnik, który trafił do wszystkich
ośrodków w Polsce specjalizujących się w leczeniu raka
tarczycy; edukacyjna strona WWW; zorganizowane zostały spotkania dla pacjentów i akcje informacyjne.
W ramach kampanii nasi pracownicy przechodzą bezpłatne badanie profilaktyczne tarczycy i badanie USG. Kampania uzupełniła lukę informacyjną – pomogła zbudować
społeczną świadomość choroby, stworzyć sieć wsparcia
dla chorych osób oraz wesprzeć pacjentów w rekonwalescencji i motywacji do powrotu do normalnego życia.
REALIZACJA: 2015–2019

Sanofi to firma, która słucha pacjentów. Dzięki
trwającej od sześciu lat kampanii sytuacja chorych
na nowotwór tarczycy bardzo się zmieniła: zyskały –
tak istotny w tej chorobie – dostęp do wiedzy
i wsparcia na różnych etapach diagnostyki
i leczenia. Na Sanofi możemy liczyć w każdym
aspekcie: od nawiązywania kontaktów z ośrodkami
i lekarzami specjalizującymi się w leczeniu po
finansowanie projektów, a podstawą naszych relacji
jest zaufanie i szacunek.
Magdalena Knefel
Ruch Społeczny Polskie Amazonki

ZROZUMIEĆ AZS
Zmiana postrzegania chorych z atopowym zapaleniem
skóry i edukacja pacjentów
Ogólnopolska kampania społeczna „Zrozumieć AZS”
miała zwrócić uwagę na sytuację pacjentów dotkniętych atopowym zapaleniem skóry, którzy ze względu na
stygmatyzację i błędne przekonania społeczne często
czują się napiętnowani i wykluczeni ze społeczeństwa.
W ramach kampanii powstała internetowa platforma
edukacyjna, stanowiąca bazę wiedzy o AZS.
REALIZACJA: 2019 rok (i trwa nadal)
www.zrozumiecazs.pl

POROZMAWIAJMY MAMO
Kampania mająca na celu pokazanie matkom, jak rozmawiać z córkami o dojrzewaniu
Miesiączka jest w wielu polskich domach tematem tabu,
który wciąż wywołuje w kobietach poczucie wstydu
i zakłopotania. Aby nauczyć matki, jak bez skrępowania
rozmawiać z córkami o dojrzewaniu, stworzyliśmy kampanię „Porozmawiajmy mamo” dostarczającą mamom
narzędzia pomocne w rozmowach z córkami na temat
nadchodzących zmian fizjologicznych oraz zmian związanych z psychiką i emocjami młodej, dojrzewającej kobiety.
W ramach kampanii powstała specjalna platforma edukacyjna zawierająca materiały przygotowane przez
ekspertów, fanpage na Facebooku, cykl webinarów
edukacyjnych dla mam, akcja hasztagowa w mediach
społecznościowych #porozmawiajmymamo. Wyjątkowym
elementem był mural namalowany w Warszawie autorstwa Anny Moderskiej, rysowniczki magazynu
„Kosmos dla Dziewczynek”.
REALIZACJA: 2019

NIE SAM NA SM
Stwardnienie rozsiane i rola relacji społecznych
w życiu chorych
Kampania podkreśla rolę relacji społecznych w życiu
osób ze stwardnieniem rozsianym (SM). Akcentuje wagę
bliskości rodziny i przyjaciół chorych w dbaniu o to, by
chorzy nie wycofywali się z aktywnego życia, porusza
również tematy intymności. Przygotowaliśmy materiały
poradnikowe dla chorych i ich bliskich, nagrania edukacyjne oraz cykl warsztatów rehabilitacyjnych, w których mogły uczestniczyć osoby z SM i ich bliscy. Powstało także
NeuroPozytywne Miejsce, w którym osoby z SM
i ich bliscy mogli spotkać się z ekspertami kampanii, porozmawiać i wspólnie inspirować się do aktywnego życia.
Działania dla osób chorych na stwardnienie rozsiane realizowaliśmy od 2015 roku w ramach kampanii „P.S. Mam
SM”, która edukowała społeczeństwo, a samych chorych
motywowała do realizowania swoich pasji mimo choroby.
REALIZACJA: 2015-2020

/NieSamNaSM

PROJEKT KIDS – Dzieci i Cukrzyca w Szkołach
Szerzenie wiedzy na temat cukrzycy typu pierwszego
u dzieci oraz prewencji cukrzycy typu drugiego
Wprowadziliśmy do Polski program edukacyjny realizowany na poziomie globalnym przez Sanofi oraz International
Diabetes Federation. Program skierowany jest do dzieci
w wieku 9–10 lat, rodziców, nauczycieli i personelu szkolnego. W szkołach objętych programem stworzone zostało
bezpieczne i wspierające środowisko dla dzieci chorych
na cukrzycę typu 1, wyrobione zostały zdrowe nawyki
związane z odżywianiem i aktywnością ruchową wśród
dzieci i młodzieży. Prowadzone były również działania
profilaktyczne dotyczące  cukrzycy typu 2. W projekt
zostali zaangażowani studenci medycyny.
W 2019 roku projekt zrealizowany został na Podlasiu:
przeprowadzono lekcje w 50 szkołach dla około 2 tys.
uczniów w całym województwie. Wcześniej korzystały
z niego dzieci z województwa podkarpackiego: w Rzeszowie objął swoim zasięgiem 15 szkół podstawowych: 1370
dzieci i ich rodziców, 40 nauczycieli oraz 250 studentów
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W 2020 roku, ze względu na pandemię, prowadziliśmy
program na Pomorzu w wersji online.
REALIZACJA: 2017-2020

Współpracując z Sanofi podczas ostatniego wspólnego
projektu KiDS wszyscy czuliśmy, że uczestniczymy
w szczególnie ważnym społecznie działaniu. Wspólnym
celem było, by dzieci chore na cukrzycę nie czuły się
wyobcowane, wręcz stygmatyzowane w szkolnym
środowisku. Dzięki Kampanii stały się bohaterami wśród
rówieśników, a nauczyciele diametralnie zmienili swoją,
wcześniej często naznaczoną niewiedzą, postawę. Dzięki
Sanofi od lat edukujemy i integrujemy środowisko diabetyków
sprawiając, że są nie tylko pacjentami, ale i partnerami dla
lekarzy, co podnosi ich komfort życia z cukrzycą.
Danuta Roszkowska
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Białymstoku

SZCZĘŚLIWA WĄTROBA, SZCZĘŚLIWY TY
Zwiększenie świadomości na temat roli wątroby
i zagrożenia związanego z jej stłuszczeniem
Dzięki kampanii Polacy mogli ocenić stan swojej wątroby
za pomocą internetowego narzędzia – Ogólnopolskiego
Testu Wątroby. Na platformie akcji i w mediach społecznościowych można było uzyskać praktyczne porady.
Dzięki otrzymanym wynikom badania powstało także
opracowanie Epidemiologia czynników ryzyka różnych
chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Do udziału w kampanii zaprosiliśmy
ekspertów medycznych.
REALIZACJA: 2017-2018

POMPE – NASZ EVEREST
Zwrócenie uwagi na chorobę Pompego i jej objawy
Aby zmierzyć się z bardzo niską świadomością społeczną na temat istnienia tej choroby rzadkiej, stworzyliśmy
kampanię „Nasz Everest”. Jej elementem był 24-godzinny bieg po schodach „Marriott Everest Run”, w którym
uczestniczyło ponad 200 zawodników. Wspinając się po
schodach na symboliczny ośmiotysięcznik, mogli na własnej skórze poczuć objawy choroby Pompego – słabnące
mięśnie, zmęczenie, a także problemy z oddychaniem.
REALIZACJA: 2017

GAUCHER – Z KRWI I KOŚCI
Budowanie społecznej świadomości na temat choroby
Gauchera i wsparcie pacjentów
Od 2016 roku edukowaliśmy społeczeństwo, a także
lekarzy na temat objawów tej choroby. W 2018 roku
zorganizowaliśmy wystawę zdjęć trzech osób, które na
co dzień zmagają się z tym schorzeniem. Fotoreportaż
był eksponowany w szpitalach w całej Polsce. Elementem
kampanii były również warsztaty dla pacjentów z ekspertami różnych specjalizacji.

INTERAKTYWNIE PO ZDROWIE
Edukowanie, jak cywilizacja wpływa na nasze organizmy
i jak kształtować zdrowe nawyki, aby cieszyć się pełnią życia
Kampania „interAKTYWNIE po zdrowie” miała niestandardową formę bezpośredniego kontaktu z odbiorcami
w interaktywnych strefach edukacyjnych. Przy użyciu
zaawansowanych technologii i narzędzi (m.in. hologramy, Virtual Reality, Augmented Reality) zaprezentowane
zostały zagrożenia cywilizacyjne (m.in. smog, stres, degradacja środowiska, dziura ozonowa, niewłaściwa dieta)
i ich wpływ na nasze zdrowie. Strefa była dostępna dla
odwiedzających w centrach handlowych w Warszawie
i w Łodzi.

REALIZACJA: 2016-2018

REALIZACJA: 2019

Jak pracujemy
i jakim pracodawcą
jesteśmy

Co wyróżnia naszą kulturę
organizacyjną
Kim są nasi pracownicy
Jak pracuje się w Sanofi
Jak dbamy o rozwój i zdrowie
pracowników
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Kultura organizacyjna Sanofi
Jedną z naszych największych wartości stanowią pracownicy. Naszym celem jest tworzenie środowiska pracy,
które przyciąga najlepszych ludzi i odpowiada na ich
potrzeby. Chcemy, aby każda zatrudniona w Sanofi osoba
czuła się dobrze, mogła doskonalić się zawodowo
i zachowywała równowagę między pracą a życiem prywatnym. To wszystko w połączeniu z misją poprawiania
jakości ludzkiego życia, która nadaje sens naszej pracy,
kreuje przestrzeń do spełnienia na wielu polach.
Tym, co nas wyróżnia, jest kultura pracy i firmowe wartości, które pracownik poznaje już podczas pierwszego
kontaktu z nami w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.
WARTOŚCI SANOFI:
szacunek odwaga praca zespołowa uczciwość
Jesteśmy otwarci na pomysły pracowników i proponujemy ułatwienia, które są dla nich ważne oraz poprawiają
komfort pracy. Jeszcze przed pandemią COVID-19 jednym z naszych priorytetów było umacnianie elastycznego
podejścia do miejsca i czasu pracy. Wiemy, jak właściwie
zachowana proporcja work-life balance wpływa na motywację do pracy i zadowolenie naszych pracowników.
• Dbając o dobre samopoczucie naszych pracowników,
ułatwiamy im godzenie życia prywatnego i zawodowego. W minionych latach wprowadzaliśmy sukcesywnie
elastyczne godziny pracy dostosowane do potrzeb każdego z pracowników oraz umożliwiliśmy im pracę zdalną
(nawet 8 razy w miesiącu).
•  Wiemy, jak ważne są regeneracja i odpoczynek, dlatego
zachęcamy pracowników do wykorzystania całego urlopu
wypoczynkowego, nagradzając ich za to dwoma dodatkowym dniami wolnymi w okresie długiego weekendu
majowego lub czerwcowego w ramach projektu Wielka
Majówka. Prowadzimy także regularnie akcje prozdrowotne. Jednocześnie nasze podejście do
zarządzania opiera się na kulturze
Jak zmienił się
integracji i różnorodności. Dzięki
nasz styl pracy
podczas pandemii
temu budujemy środowisko pracy,
COVID-19 i jakie rozktóre zapewnia wszystkim
wiązania ułatwiające
równe szanse.
pracę zaoferowaliśmy
przeczytasz
w rozdziale 5.
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Należymy do grona najlepszych
pracodawców – w Polsce i na
świecie. Poświadcza to certyfikat
Top Employer, który w 2020 roku
otrzymaliśmy już po raz trzeci.
Wyróżnienie to zostało przyznane
Sanofi również na szczeblu globalnym. Certyfikat jest przyznawany
firmom w uznaniu za stosowane
w nich dobre praktyki w zakresie
rozwoju pracowników – odpowiednie środowisko pracy, strategię
zarządzania talentami, programy
rozwoju czy kulturę pracy.
Małgorzata Jastrzębska
Central Europe MCO HR
Head & HR Director Poland

Sanofi Polska w liczbach
mężczyźni

Zatrudnienie w Sanofi Polska na umowę o pracę
w przedziale wiekowym1

Od grudnia 2020 roku wprowadzamy nową kulturę organizacyjną Sanofi „Play to win”. Chcemy, być miejscem,
w którym ludzie rozumieją, że najlepszym sposobem na
osiągnięcie rezultatów jest współpraca, upraszczanie i wynikająca z niego priorytetyzacja, chcą zadawać pytania,
a przy tym dążą do bycia najlepszymi. Dlatego przyświecać nam będą cztery zachowania:
• wyjście ponad poziom, na którym pracowaliśmy
dotychczas,
• działanie w interesie naszych pacjentów i klientów,
• działanie zamiast czekania na polecenie,
co należy robić,
• stawianie interesu organizacji przed swoim interesem
bądź zespołu.
Aby to osiągnąć będziemy się koncentrować
na następujących nawykach:
• braniu odpowiedzialności w każdej sferze swojej pracy,
• wyjściu poza strefę komfortu,
• wykorzystaniu siły pytań i coachingu w zespole.

Liczba pracowników Sanofi Polska zatrudnionych na umowę o pracę
w podziale na typ zatrudnienia i płeć 2

liczba

liczba

814

814
755

339

339
315

581
244

475

440

337
158
75
wiek

O tym, jak dobrze się u nas pracuje, poprzez
staż pracy świadczą przede wszystkim nasi
ludzie. Jesteśmy dumni z tego, że więcej niż połowa
z nich jest z nami związana od ponad 20 lat
a 50 osób już od ponad 30 lat (nawet 34 lata!)

kobiety

60
35
40
<30

59

98
30–50

>50

łącznie

Liczba pracowników Sanofi Polska zatrudnionych na podstawie innej
umowy niż umowa o pracę3
liczba
167

106
61

1,2,3

475

24
35
zatrudnieni na czas
określony

zatrudnieni na czas
nieokreślony

łącznie

Spośród 814 pracowników w 2019 roku
272 było zatrudnionych w Zakładzie
Produkcyjnym w Rzeszowie.

stan na 31.12.2019 r.

Nasza polityka zatrudnienia koncentruje się na utrzymaniu dotychczasowych pracowników i przyciągnięciu
nowych. Niski wskaźnik rotacji i staże pracy sięgające
trzydziestu lat dowodzą skuteczności jej realizacji.

Wskaźnik rotacji w 2019 roku:

rotacja
ogółem

15%

19%

18%
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Styl pracy w Sanofi
BENEFITY
Wspieramy wszystkich naszych pracowników, oferując im
oraz ich rodzinom dostęp do szeregu benefitów, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której są zatrudnieni.
Opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin –
dostęp do kompleksowej opieki ambulatoryjnej,
diagnostycznej i rehabilitacyjnej na terenie całej
Polski. Pakiety dla pracowników są w całości
finansowane przez Sanofi.
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
niezależnie od rodzaju podróży – prywatnej czy
służbowej.
Ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na wypadek zdarzeń
losowych dla osób najbliższych.
Dofinasowanie kosztów dojazdu do pracy, zarówno
dla pracowników korzystających ze środków komunikacji miejskiej, jak i z prywatnych samochodów.
Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych obejmujący:
•  dofinansowanie lub refundację kosztów
wypoczynku pracowników, ich dzieci lub
dofinansowanie opłat za żłobek lub przedszkole
(uzależnione od dochodu pracownika,
do wyboru). Mogą z niego korzystać także emeryci i renciści,
•  dofinasowanie karty Multisport plus,
•  możliwość otrzymania jednorazowej pomocy
finansowej w przypadku zdarzeń losowych.
Pracowniczy Program Emerytalny
finansowany w całości przez Sanofi, umożliwia
pracownikom dodatkowe, comiesięczne
oszczędzanie na swoją emeryturę. Przystąpić
do niego można po upływie 6 miesięcy ciągłego
zatrudnienia na umowę o pracę.
739 pracowników zgłoszonych do
Pracowniczego Planu Emerytalnego
na koniec roku 2019
(90% wszystkich zatrudnionych)

ZARZĄDZANIE OBSZAREM HR
Pracownicy Zakładu w Rzeszowie mają dostęp
do dodatkowych korzyści, takich jak:
• bonus roczny za realizację celów produkcyjnych,
• nagroda jubileuszowa przyznawana co 5 lat pracownikom z najdłuższym stażem,
• dofinansowywane przez pracodawcę posiłki
podawane w nowoczesnej zakładowej kantynie.

W Zakładzie w Rzeszowie rozwinęliśmy dodatkowe formy komunikacji, dzięki którym nie tylko pracownicy mogą
być na bieżąco informowani na temat życia zakładu
i podejmowanych decyzji, ale też menedżerowie poznają
ich opinie i oczekiwania.

DOBRA KOMUNIKACJA NA CO DZIEŃ
Wiemy, jak ważna jest (obustronna) komunikacja
z pracownikami. Niezależnie od narzędzi, które do tego
wykorzystujemy – opartych na osobistych spotkaniach
czy nowoczesnych technologiach – naszymi najważniejszymi zasadami są otwartość i przejrzystość. Równocześnie komunikujemy się ze wszystkimi pracownikami,
zarówno tymi pracującymi w biurze, jak i w terenie lub
w naszym Zakładzie Produkcyjnym, a także ze związkami zawodowymi.

@

SPOTKANIA

KOMUNIKACJA
CYFROWA

wydarzenia
wewnętrzne

firmowy intranet
Buzz – dostępny
dla wszystkich
i zawierający dostęp
do kluczowych
systemów oraz
ważnych
dokumentów
		
Yammer

spotkania zespołu
zarządzającego
z pracownikami
(townhall meeting)
cykliczne spotkania
przedstawicieli
handlowych
sesje pytań
i odpowiedzi
dla wszystkich
pracowników

e-mail
		
aplikacje z pakietu
Office 365, w tym
Teams
push e-mail
		
firmowe media
społecznościowe

@

SPOTKANIA

KOMUNIKACJA
CYFROWA

spotkania dyrekcji
z pracownikami
(3 razy w roku)
		
spotkania działowe
		
spotkania z organizacją
związkową

mailingi wysyłane do
pracowników przez
dyrektora zakładu
		
przekazywanie
komunikatów
dotyczących
kluczowych
spraw za pomocą
telewizorów i tabletów
zainstalowanych
na terenie
zakładu. Tablety
umożliwiają również
przeprowadzanie
ankiet wśród
pracowników

istotną formą
spotkań jest coroczne
omawianie plakatów
przedstawiających
priorytety na dany
rok, eksponowanych
następnie na terenie
fabryki

SKRZYNKI SUGESTII

pracownicy mogą anonimowo wrzucać do nich
swoje pytania oraz sugestie dotyczące pracy
w fabryce

Co roku określamy cele, które planujemy zrealizować,
wprowadzając usprawnienia, dzięki którym jesteśmy
coraz lepszym pracodawcą. Dotyczy to zarówno warszawskiej Centrali, jak i naszej fabryki. Specyfika pracy
w Zakładzie Produkcyjnym sprawia, że inne są też wyzwania stojące przed menedżerami HR. W 2020 roku
dążą oni między innymi do rozwinięcia kultury udzielania informacji zwrotnej, wzmocnienia efektywnego
korzystania z platformy edukacyjnej czy rozszerzenia
zasięgu własnego programu, dzięki któremu menedżerowie mogą poznać charakter pracy produkcyjnej.
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Rozwój kompetencji i kariery
You are the driver of your career – motto, które przyświeca nam wszystkim. Pracowników uważamy za partnerów,
którzy w aktywny sposób kształtują swoją karierę i dbają
o własny rozwój przy wykorzystaniu oferowanych przez
nas narzędzi. Plany rozwoju kreowane są przez pracowników wspólnie z przełożonymi, przy wsparciu działu HR.
Rewizja planów następuje co pół roku, a monitorowaniu
postępów służy cyklicznie przeprowadzana ocena pracownicza.

ROZWÓJ WE WŁASNYCH RĘKACH
Stawiamy na dostęp do wiedzy i możliwość poszerzania
swoich kompetencji 7 dni w tygodniu.
Każdy nowy pracownik odbywa
obowiązkowe szkolenia onboardingowe, podczas których
zapoznaje się z podstawowymi
zasadami prowadzenia
codziennych aktywności oraz
uczestniczy w szkoleniach
poświęconych etyce
i integralności biznesu (Kodeks
Etyki, Konflikt interesów, Etyka w
miejscu pracy oraz Walka
z korupcją).
Wszyscy mają dostęp do
platformy iLearn zawierającej
350 szkoleń miękkich oraz
o tematyce technicznej.

Każdy z pracowników może
poszerzać swoją wiedzę dzięki
dostępowi do platformy ICAN
Corporate oraz elektronicznych
wydań magazynu „Harvard
Business Review Polska”.
Pracownicy, którzy zgłoszą
taką potrzebę, uczestniczą
w szkoleniach zewnętrznych
i tematycznych konferencjach
oraz kongresach – również
międzynarodowych.
Menedżerowie mogą
uczestniczyć w programach
rozwojowych.

W 2019 roku z platformy
skorzystało 475 osób.

Umożliwiamy doskonalenie
znajomości języka angielskiego za pomocą e-learningowej
platformy Go Fluent, zajęć
grupowych lub indywidualnych
oraz intensywnych tygodniowych kursów.

MENTORING – DOSKONALENIE PRZEZ WYMIANĘ
Szczególnie efektywnym narzędziem rozwoju, które z powodzeniem
stosujemy w Sanofi już od 2015 roku, jest mentoring. Mentees (czyli
osoby mentorowane) rekrutują się spośród pracowników o zróżnicowanym doświadczeniu i pełnionych funkcjach, a łączy ich wysoki potencjał rozwojowy. 4. edycja programu mentoringu Sanofi, w którym pary
spotykają się co 3 – 4 tygodnie, aby wspólnie pracować nad celami
rozwojowymi mentee, ruszy w 2021 roku.

ROZWÓJ KARIERY

Pomagamy naszym pracownikom rozwijać swoje talenty,
kompetencje i stawać się coraz lepszymi w tym, co robią.
Dzięki opracowywanym planom przebiegu kariery, mogą
oni stopniowo osiągać kolejne szczeble rozwoju.
W samym 2019 roku 21 osób zmieniło stanowiska dzięki
rekrutacjom wewnętrznym. Dzięki temu, że jesteśmy
firmą międzynarodową, możliwości rozwoju nie ograniczają się do Polski. Jako że Sanofi Polska jest częścią
globalnej organizacji, która funkcjonuje w strukturach
klastrowych, wiele stanowisk w Polsce ma w zakresie
swoich obowiązków również odpowiedzialność za inne
obszary Europy Centralnej. Umożliwia to pracę w strukturach międzynarodowych bez konieczności relokacji przy
jednoczesnej możliwości wyjazdów za granicę. Jednocześnie osoby chętne mają stały dostęp do otwartych procesów rekrutacyjnych w globalnych strukturach firmy.
Indywidualnie opracowywane plany rozwojowe dotyczą
pracowników wszystkich szczebli. Również pracownicy
Zakładu Produkcyjnego mają jasno określoną ścieżkę kariery w ramach systemu promocji wewnętrznej. Stąd tak
wielu pracowników z kilkudziesięcioletnim stażem, którzy
przeszli przez wszystkie szczeble awansu.

Pracowników poszukujemy już wśród studentów,
organizując programy stażowe i ambasadorskie. Dajemy się
także poznać kandydatom, uczestnicząc w targach pracy
czy organizując dni otwarte w Sanofi (Sanofi Open Day).
STUDENT ON BOARD
Już od 12 lat program „Student on Board” kierujemy do studentów
ostatnich lat studiów i świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych (do roku od daty ukończenia przez nich nauki). Podczas płatnego
stażu poznają oni branżę farmaceutyczną i zdobywają doświadczenie
w wybranym obszarze funkcjonowania firmy.

302

41

miesięcy
to czas
trwania
stażu

11

edycji
programu

stażystów
od początku
trwania
programu

miejsc dla
stażystów
w 2019 r.

38

stażystów
w 2020 r.

25

praktykantów
w 2019 roku

7

osób zostało
zatrudnionych w Zakładzie

PROGRAM AMBASADOR SANOFI
Dla studentów pierwszych lat studiów zainteresowanych tematem
employer brandingu stworzyliśmy program „Ambasador Sanofi”. Jego
uczestnicy kreują i wdrażają samodzielne projekty związane z budowaniem wizerunku pracodawcy.

7

edycji

31

ambasadorów
od 2013 roku

5

ambasadorów
w 2019 roku

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ
Uważamy, że różnorodność wśród naszych pracowników i zewnętrznych partnerów biznesowych jest źródłem
mocnych stron i podstawowym składnikiem naszych
sukcesów. Budujemy środowisko pracy, które zarówno kobietom, jak i mężczyznom zapewnia równe szanse. Promujemy zawodowy rozwój kobiet i jesteśmy dumni z tego,
jak wiele z nich pracuje na stanowiskach menedżerskich.
Naszym celem na poziomie globalnym jest osiągnięcie
równej reprezentacji kobiet i mężczyzn na najwyższych
stanowiskach strategicznych. W Polsce już się to udało.
Wspieramy i promujemy kobiety w ich rozwoju zawodowym, dążąc do różnorodności na różnych stanowiskach.
W rezultacie:

Struktura zatrudnienia Sanofi Polska
w podziale na płeć.
476

EMPLOYER BRANDING
Jesteśmy tam, gdzie nasi przyszli pracownicy. Chcemy, by mieli okazję
nas poznać, dlatego pojawiamy się na targach pracy i organizujemy
spotkania na uczelniach.
Od 2017 roku organizujemy na uczelniach wyższych
cykl warsztatów „Sanofi on Tour”. Nasi menedżerowie dzielą
się ze studentami swoim doświadczeniem, prowadząc warsztaty.

suma
71,3%
wszystkich
menedżerów
to kobiety

398

50%

stażystów
zostaje
z nami
na dłużej!

Co roku, podczas Open Day Sanofi, otwieramy nasz Zakład dla
studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej.

338

pozostali
pracownicy
niepełniący funkcji
kierowniczych

Od kilku lat jesteśmy obecni na największych targach pracy
i praktyk w Polsce – Absolvent Talent Days.

PRZYCIĄGAMY MŁODE TALENTY

6–12

PROGRAM PRAKTYK W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM
Co roku umożliwiamy około trzydziestu studentom oraz uczniom szkół
średnich zdobycie doświadczenia zawodowego w fabryce w Rzeszowie. Praktyki w ramach programu są bezpłatne. Zapraszamy studentów
także do udziału w stażach finansowanych przez Urząd Pracy oraz
w ramach projektu realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską.

310
pozostali
menedżerowie

stanowią one
również 60%
wszystkich
pracowników

67

dyrektorzy
najwyższego
szczebla

10
1

#GenderBalance

zarząd

27

1
0

kobiety

mężczyźni

Nasi pracownicy chętnie angażują się w promowanie idei
gender balance, na przykład biorąc udział w globalnej akcji
„Each for Equal, International Women’s Day”, w której
w 2020 roku wyrażali w mediach społecznościowych poparcie dla idei równości i poprawiania sytuacji kobiet.
W 2019 roku byliśmy gościem V edycji Spotkań Warszawskich – forum Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) poświęconym roli i miejscu kobiet w XXI wieku i wyzwaniom współczesnych liderek. Prezes Sanofi, Magdalena
Kruszewska, zaprezentowała swoją perspektywę podczas
debaty „Od niewidzialnej do widocznej mocy”.
Liczba pracowników z niepełnosprawnościami
w Sanofi Polska – stan na 31.12.2019 r.

kobiety: 1

mężczyżni: 1

#EachForEqual

suma: 2
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Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
W Sanofi stawiamy na systemowe podejście do kwestii
zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska. Celem wdrożonego programu HSE (Health,
Safety, and Enviroment) jest:
zapobieganie urazom, zapewnienie bezpiecznego
środowiska pracy i ciągłe monitorowanie,

Angażujemy się również w akcje
edukacyjne promujące
badania profilaktyczne, takie jak
Różowy Październik – Miesiąc
Świadomości Raka Piersi oraz Europejski
Tydzień Prewencji Raka Szyjki Macicy.

prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu
uświadamianie ryzyk związanych z wykonywaną pracą,

GDZIE PRACUJEMY – NASZE BIURO

ochrona zdrowia pracowników za pomocą akcji
prozdrowotnych i kampanii uświadamiających
o charakterze motywacyjnym oraz profilaktycznym,

Dbanie o zdrowie pracowników i ich dobre
samopoczucie to również dbanie o przestrzeń,
w której pracują, m.in. odpowiednio zaaranżowane
biuro – funkcjonalne, pełne naturalnej zieleni.
Możliwość zaadaptowania pomieszczeń do potrzeb
pracowników stymuluje kreatywność, współpracę
między ludźmi, a także zaangażowanie.
W 2019 roku nasze warszawskie biuro przeszło
właśnie taką metamorfozę, stając się miejscem,
w którym aż chce się pracować – przytulnym,
a jednocześnie aktywizującym do działania.

ochrona środowiska poprzez działania eliminujące
szkody dla środowiska.

DBAMY O ZDROWIE I PROMUJEMY
PROFIKALTYKĘ
Troszcząc się o dobre samopoczucie i zdrowie
pracowników, oferujemy im liczne udogodnienia:
bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
dostęp do badań (np. USG tarczycy)
oraz konsultacji ze specjalistami
możliwość skorzystania ze zdrowych
posiłków dzięki maszynie vendingowej
z cateringiem dietetycznym, świeże owoce
stały dostęp do płynów do dezynfekcji rąk
już od 2015 roku
sesje rozciągania online
prowadzimy globalny, promujący zdrowy styl życia,
program Take Care & Bwell!, w ramach którego
                    edukujemy naszych pracowników na
                         tematy zdrowotne. W 2019 roku
                            zorganizowaliśmy również
                              sportowe wyzwanie One
                               Million Challenge.

Także w Zakładzie w Rzeszowie dbamy o zdrowie
i samopoczucie pracowników. Nowoczesna kantyna,
uzupełniona o aneks kuchenny i strefę wypoczynkową,
serwuje zdrowe posiłki urozmaicone regularnie tygodniami kuchni narodowych, podczas których przygotowywane są potrawy z wybranego kraju. W okresie
jesienno-zimowym w ramach akcji przeciwgrypowej
można skorzystać z miodu, imbiru i cytryn. Dwa razy
w tygodniu pracownicy mogą częstować się owocami.
Mają także dostęp do komfortowych pomieszczeń socjalnych. Parking dla rowerów zachęca do korzystania
z tego ekologicznego środka transportu przy zachowaniu bezpieczeństwa.
Wszyscy pracownicy otrzymują dofinansowanie
do zakupu okularów korygujących wzrok.

BEZPIECZNI W PRACY

Informacje dotyczące
reżimu higienicznego
wprowadzonego w
związku z pandemią
COVID-19 przedstawiamy w rozdziale 5.
Zaangażowanie Sanofi
w czasie pandemii
COVID-19.

Obowiązkowo każdego
pracownika wyposażamy
w wiedzę dotyczącą
bezpieczeństwa;
zdobywają ją już podczas
on-boardingu, uczestnicząc
między innymi w szkoleniach BHP.
Organizujemy audyty i przeglądy warunków
pracy i natychmiast po zgłoszeniu awarii w biurze
dokonujemy serwisu.

Dodatkowo wszyscy użytkownicy samochodów służbowych przechodzą szkolenia z bezpiecznej jazdy.
Road Safety Program obejmuje elementy jazdy
defensywnej oraz ekojazdy. Dzięki monitoringowi
szkód komunikacyjnych możemy dostosować
szkolenia do potrzeb naszych pracowników.
Ze względu na specyfikę pracy produkcyjnej szczególnie
dużo uwagi poświęcamy inicjatywom promującym bezpieczeństwo w fabryce w Rzeszowie, a wyjątkową rolę
odgrywają w nich sami pracownicy. W ramach programu
My idea My Kaizen co miesiąc zgłaszają oni swoje
pomysły na poprawę warunków między innymi w zakresie
bezpieczeństwa, jakości i optymalizacji pracy. Najlepsze pomysły są nagradzane i wdrażane. Menedżerowie regularnie odwiedzają różne stanowiska pracy
w zakładzie, oceniając stan bezpieczeństwa i higieny
pracy. Obserwacje są zapisywane w protokole, a dla
negatywnych opracowuje się naprawczy plan działania,
którego realizacja jest monitorowana co tydzień. Funkcjonuje tu również program identyfikowania i zgłaszania tzw.
weak signals. Pracownicy zgłaszają potencjalne sytuacje
niebezpieczne przy pomocy specjalnego systemu, są one
następnie raportowane w planie działania, którego realizacja jest monitorowana podczas codziennych spotkań.

2019

2020

w 2019 roku
pracownicy zgłosili
1 080 niebezpiecznych
sytuacji

od stycznia do czerwca
2020 roku pracownicy
zgłosili ich 1 040

W 2019 roku wdrożyliśmy inicjatywy wzmacniające
bezpieczeństwo:
• na terenie magazynu wyznaczyliśmy i oznakowaliśmy
  trasy dla pieszych i kierujących wózkami widłowymi,
  aby uniknąć kolizji,
• zapobiegamy upadkom, poślizgnięciom i potknięciom na
  terenie zakładu,
• osoby pracujące w obszarze produkcji suplementów diety
  i kosmetyków obowiązkowo noszą okulary ochronne,
• wprowadziliśmy akcję dotycząca zapinania pasów
  w samochodzie – „Pasy bezpieczeństwa chronią
  Twoje Życie”
• W ramach programu „Jeździsz na rowerze?
   Lepiej w kasku” zachęcamy pracowników do jazdy na
   rowerze w kasku ochronnym.

INICJATYWY PRACOWNICZE
Dobrze się ze sobą czujemy i angażujemy się nie tylko
w zawodowe projekty, ale również dajemy wiele od siebie.
Co roku w warszawskim biurze organizujemy charytatywny kiermasz
Inicjatywy
świąteczny. W fabryce funkcjonuje
prośrodowiskowe,
stanowisko bookcrossingowe
które realizujemy
(tymczasowo zlikwidowane
w ramach programu
podczas pandemii), organizoHSE, zostały opisane
w rozdziale
wane są zabawy choinkowe
4. Jak troszczymy się
dla dzieci pracowników, pikniki
o środowisko.
pracownicze czy wspólne sprzątanie terenów zielonych wokół
Zakładu. Przekazujemy również
pracownikom paczki świąteczne i z okazji Dnia Kobiet.

Jak troszczymy
się o środowisko

Jakie rozwiązania wprowadzamy
w fabryce, aby chronić środowisko
Jakie działania podejmujemy
w biurze
Jakie prośrodowiskowe inicjatywy
wspieramy
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Cele środowiskowe Sanofi

Cele środowiskowe Sanofi
ODPOWIEDZIALNA GOSPODARKA ODPADAMI
W DNA naszej firmy wpisane jest prowadzenie działalności w sposób, który uwzględnia kwestie środowiskowe.
Globalna strategia Sanofi zakłada redukcję emisji
gazów cieplarnianych do 2025 roku o 50% w porównaniu z rokiem 2015. W 2019 roku osiągnęliśmy spadek
emisji o 12%. Założyliśmy także redukcję zużycia wody
o 10% do roku 2020 w porównaniu z rokiem 2015.
W 2019 roku spadek zużycia wody wyniósł 19%.

W naszych fabrykach wprowadzamy rozwiązania, które
pozwalają na odpowiedzialne używanie surowców, ograniczanie produkcji odpadów, redukcję śladu węglowego
oraz poprawę efektywności energetycznej. Już w 2015
roku fabryka w Rzeszowie została zmodernizowana,
dzięki czemu wykorzystuje  technologie proekologiczne
i  materiałooszczędne.

zoptymalizowane parametry
pracy dla HVAC (ogrzewanie,
wentylacja, klimatyzacja)

kocioł grzewczy o mocy 1300 kW,
mniej energochłonny od konwencjonalnych kotłów

oszczędne urządzenia elektryczne stosowane w produkcji leków
i dermokosmetyków

energooszczędne oświetlenie
ledowe w pomieszczeniach

Zużycie energii w MWh (energia elektryczna, gaz, energia cieplna),
liczba wyprodukowanych sztuk produktu w mln i zużycie energii
w przeliczeniu na jeden produkt [w kWh].
2018

2019

Zużycie energii [w MWh] 19,3

18,8

Liczba wyprodukowanych sztuk [w mln.] 56,3

61,4

Zużycie energii w przeliczeniu na jeden produkt [w kWh] 0,340

system komputerowego sterowania parametrami klimatyzacji/wentylacji BMS (Building Management System), który pozwala m.in. na
obniżenie wydajności klimatyzacji w dniach wolnych od produkcji

o 9% większa
produkcja

0,306

o 3% mniejsze
zużycie
energii

10% mniej energii
na wyprodukowanie
jednej sztuki produktu

OGRANICZAMY ZUŻYCIE WODY
W Zakładzie Produkcyjnym od 2016 roku stosujemy innowacyjne
rozwiązania pomagające optymalizować zużycie wody.

Zużycie wody w Zakładzie Produkcyjnym
w Rzeszowie [w m3]

2018 r.
39 092

2019 r.
22 364

39% odpadów
recyklingowanych
57% odpadów
spalanych z odzyskiem energii
2019 rok
15% na składowisku
2019 rok
4% na składowisku

Działania zmierzające do ograniczenia odpadów w Zakładzie
Produkcyjnym spowodowały zmniejszenie ilości odpadów komunalnych

DĄŻYMY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
W zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie funkcjonuje
wiele rozwiązań obniżających zużycie energii, takich jak:

W 2019 roku w naszym warszawskim biurze oraz w Zakładzie
w Rzeszowie skupiliśmy się na segregacji odpadów – poprawiliśmy jej jakość oraz zmniejszyliśmy ilość śmieci. Aby to
osiągnąć, zakupiliśmy dla pracowników pojemniki wielokrotnego użytku do pakowania obiadów na wynos, a plastikowe
kubki w automatach do kawy zastąpiliśmy kubkami wielokrotnego użytku. Zrezygnowaliśmy z zakupu wody butelkowanej
w plastikowych butelkach oraz jednorazowych naczyń.
Aby zmniejszyć ilość makulatury, wszystkie prenumerowane
przez nas czasopisma dostępne są w formie elektronicznej,
w ten sposób mogą z nich korzystać nasi pracownicy. W takiej
formie korzystamy również z dokumentów firmowych.

43%
mniejsze zużycie wody
w m3 w 2019 roku
w porównaniu do roku
2018

o 50%
RECYKLING OPAKOWAŃ
I POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI LEKÓW
Przeterminowane leki są niebezpiecznym odpadem.
Ich nieprawidłowa utylizacja prowadzi do negatywnych
konsekwencji – substancje zawarte w lekach rozpuszczają
się w wodzie, przenikając do rzek i wód gruntowych.
Według badań, aż 90% globalnych odpadów medycznych
znajdujących się w środowisku naturalnym pochodzi od ich
konsumentów. Dlatego też tak ważne jest informowanie
pacjentów, jak postępować z lekami.
Włączyliśmy się w przygotowanie materiału edukacyjnego
dla konsumentów Odpowiedzialny konsument, który powstał w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Konsumenckich
Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Publikacja zawiera
praktyczne informacje o codziennych dobrych nawykach
środowiskowych dotyczących kupowania, stosowania
i utylizacji leków.

OGRANICZAMY EMISJĘ GAZÓW
CIEPLARNIANYCH
Sanofi w Polsce od lat podejmuje szereg działań, których
celem jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
• Ograniczając straty ciepła zmniejszyliśmy w zakładzie
produkcyjnym w Rzeszowie emisję CO2 o 63,1 ton rocznie.
• Zmodernizowaliśmy naszą flotę samochodów służbowych,
z których korzystają przedstawiciele medyczni
i farmaceutyczni
• Wymieniliśmy 433 samochody, obniżając w ten sposób
emisję CO2 związaną z ich pracą o 20%.
• Osiągnięty średni wskaźnik emisji CO2 wynosi poniżej
100g/km.
Dzięki zainstalowaniu filtrów absolutnych EU7
na zakładowych centralach wentylacyjnych pochłanianych jest

99% pyłów

Redukcja
pyłów o 99%

Zmniejszenie
emisji CO2 o 61,1 t/rok

Przeszliśmy na korzystanie wyłącznie z energii pochodzącej
w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu w pierwszym
kwartale 2020 roku odnotowaliśmy spadek emisji o 14,7%
w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 roku.

Zaangażowanie
Sanofi w czasie
pandemii
COVID-19
Jak realizujemy naszą globalną
odpowiedzialność w obliczu
pandemii COVID-19
Nad jakimi rozwiązaniami
terapeutycznymi pracujemy
Jak chronimy naszych pracowników
Jak wspieramy polskich pacjentów,
służbę zdrowia i społeczeństwo
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Epidemia COVID-19, która dotknęła ludzi w każdym
rejonie świata, jeszcze wyraźniej pokazała, jak niezastąpiony jest wkład sektora farmaceutycznego
w ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego też
spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, aby
dostarczać pacjentom niezbędne im leki, a także
zaproponować rozwiązania, które pomogą
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w ograniczeniu pandemii i jej przeciwdziałaniu.
Aby tego dokonać, współpracujemy z partnerami
zewnętrznymi i agendami rządowymi na całym świecie. Również w Polsce podejmujemy działania, żeby
zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom
i wspierać osoby najbardziej potrzebujące pomocy
w czasie pandemii.

Globalne działania zmierzające
do pokonania pandemii
OPRACOWUJEMY SZCZEPIONKI I BADAMY
ALTERNATYWNE OPCJIE LECZENIA

Jako eksperci w opracowywaniu i produkcji szczepionek dwukierunkowo pracujemy nad stworzeniem szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Aby zmaksymalizować tempo prac nad nową szczepionką przeciw
koronawirusowi, rozpoczęliśmy współpracę
z agencją BARDA (Biomedical Advanced Research
and Development Authority) wchodzącą w skład amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki
Społecznej. Chociaż opracowanie szczepionki od
podstaw zajmuje lata, to dzięki wcześniejszym doświadczeniom z tworzeniem szczepionki przeciwko wirusowi
SARS, który należy do tej samej rodziny koronawirusów
co SARS-CoV-2, prace mogą zakończyć się szybciej.
Współpracujemy z firmą Protein Sciences, która wcześniej tworzyła szczepionkę na SARS, a także z Coalition
for Epidemic Preparedness Innovations, koordynującą
opracowywanie przyszłych szczepionek przeciwko ukierunkowanym patogenom epidemicznym zidentyfikowanym
przez Światową Organizację Zdrowia.
Ponieważ żadna firma nie może samodzielnie znaleźć
rozwiązania, które będzie skuteczne w walce
z koronawirusem, nawiązaliśmy współpracę z GSK
i połączyliśmy nasze innowacyjne technologie w celu
powstrzymania pandemii za pomocą szczepionki
z adiuwantem – substancją wzmacniającą odpowiedź
odpornościową. Sanofi dostarcza swój antygen białkowy
S COVID-19, podczas gdy GSK wnosi do współpracy
sprawdzoną technologię adiuwantową. Zastosowanie
adiuwantu może mieć szczególne znaczenie w sytuacji
pandemicznej – umożliwia zmniejszenie ilości białka
przypadającego na pojedynczą szczepionkę i tym samym
pozwala na produkcję większej liczby dawek szczepionki.
Przyczyni się to do ochrony większej liczby osób. Badania

kliniczne pierwszej fazy kandydata na szczepionkę
rozpoczęły się w drugiej połowie 2020 roku, a jeśli zakończą się powodzeniem, będziemy dążyć do ukończenia
prac rozwojowych, wymaganych do zapewnienia dostępności szczepionki, do drugiej połowy 2021 roku.
Wspólnie z GSK za priorytetowe uważamy zapewnienie
globalnego dostępu do szczepionki COVID-19 i zobowiązaliśmy się do jej dystrybucji w przystępnej cenie
i poprzez mechanizmy zapewniające sprawiedliwy dostęp
we wszystkich krajach.
Jednocześnie, bazując na już istniejących terapiach,
szukaliśmy możliwych dróg walki z koronawirusem.

INTENSYWNIE PRACOWALIŚMY NAD TYM,
BY W CZASIE PANDEMII CHORZY MIELI
DOSTĘP DO LEKÓW
Od wybuchu epidemii intensywnie pracowaliśmy nad
utrzymaniem zapasów wszystkich naszych leków
i szczepionek kluczowych dla pacjentów z innymi chorobami. Ściśle współpracowaliśmy z naszymi dostawcami na całym świecie, utrzymując różnorodność źródeł
zaopatrzenia, a globalna sieć produkcyjna pracowała
pełną mocą, aby utrzymać ciągłość produkcji wszystkich
naszych leków. Obejmowało to także zakład produkcyjny
w Rzeszowie, który w marcu 2020 roku osiągnął rekordowy poziom produkcji. Z linii produkcyjnej zeszło blisko
7 milionów opakowań, w 2,6 mln opakowań leku
Doliprane zawierającego paracetamol.

DBAJĄC O ZDROWIE WSZYSTKICH
PACJENTÓW, UTRZYMYWALIŚMY
BADANIA KLINICZNE

PLANUJEMY WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW DO
PRODUKCJI LEKÓW

Pandemia nie przerwała prac nad kolejnymi terapiami,
które dają nadzieję nowym grupom pacjentów. Wraz
z partnerami oraz lokalnymi zespołami badań klinicznych
przygotowaliśmy się na wyzwania, które mogą pojawić
się w wyniku kryzysu. Pozostawaliśmy i pozostajemy
w bliskim kontakcie z ośrodkami badań klinicznych, aby
służyć wsparciem i dawać potrzebne wskazówki zapewniające bezpieczeństwo pacjentów uczestniczących
w badaniach. Priorytetowo potraktowaliśmy dostawy
leków dla pacjentów obecnie biorących w nich udział.
Ponadto w indywidualnych przypadkach wdrażaliśmy zaopatrzenie w leki skierowane bezpośrednio do pacjenta.

W ostatnich latach świat coraz częściej zmaga się z niedoborami leków na rynku, a pandemia COVID-19 uwydatniła ten problem. Aby temu przeciwdziałać i wzmocnić
systemy opieki zdrowotnej, w pierwszym kwartale 2020
roku ogłosiliśmy nasz plan stworzenia w Europie wiodącej
firmy produkującej API – aktywne składniki do produkcji
gotowych form leków. Chociaż ta decyzja nie ma bezpośredniego związku z pandemią COVID-19, to budowanie
elastycznych zdolności produkcyjnych i dostaw ma kluczowe znaczenie dla pacjentów w Europie i poza nią.
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#SANOFIACTS, czyli działania Sanofi w Polsce
REAGOWALIŚMY NA POTRZEBY POLSKIEJ
SŁUŻBY ZDROWIA
Niezależnie od działań globalnych, podjęliśmy starania,
aby w Polsce kierować nasze siły tam, gdzie były
najbardziej potrzebne. Aby ograniczać pandemię,
w rekordowym tempie opracowaliśmy formułę
i wyprodukowaliśmy pierwszą partię środka
odkażającego w postaci żelu do dezynfekcji rąk
Sanofi. Produkt, który ma działanie wirusobójcze,
bakteriobójcze i grzybobójcze, pozytywnie przeszedł
badania dermatologiczne i nie powoduje podrażnień.
Wyprodukowane żele przekazaliśmy przedstawicielom
służby zdrowia.

38 dni

tyle czasu minęło od opracowania formuły
żelu i uzyskania niezbędnych pozwoleń
do rejestracji produktu
80 000 sztuk żeli i 30 000 kremów
nawilżających przekazanych przedstawicielom
służby zdrowia

OFEROWALIŚMY WSPARCIE DLA DIABETYKÓW
Kontynuując współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, pomogliśmy uruchomić Infolinię PSD – program
interwencyjnego wsparcia osób z cukrzycą w okresie
zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2. Przez
dwa miesiące – od początku kwietnia do końca maja –
pacjenci, którzy ze względu na obostrzenia pozostawali
w domu, mogli korzystać bezpłatnie z teleporad edukatora
lub lekarza i porozmawiać na temat swojej choroby, samokontroli i radzenia sobie w okresie epidemii.

CHRONILIŚMY I EDUKOWALIŚMY NASZYCH
PRACOWNIKÓW
Natychmiast po ogłoszeniu pandemii powołaliśmy
globalny komitet kryzysowy oraz lokalny zespól ds.
pandemii, który aktywnie działał na rzecz zapobiegania
narażeniu pracowników na wirusa, jednocześnie
monitorując potencjalny wpływ pandemii na naszą
działalność biznesową.

Aby chronić naszych pracowników, wprowadziliśmy
zmiany organizacyjne obejmujące tryb pracy
w naszej centrali, wśród przedstawicieli medycznych
i farmaceutycznych oraz pracowników fabryki
w Rzeszowie. Praca w trybie home office, do tej
pory będąca jedną z dostępnych opcji promujących
elastyczność i ułatwiających funkcjonowanie naszym
pracownikom, stała się regułą. Dzięki standardom
pracy i wdrożeniu rozwiązań digitalowych w komunikacji
już wcześniej, przejście to było płynne i byliśmy do
niego przygotowani. Propagowaliśmy zdrowy styl tego
typu pracy, a nasi menedżerowie rozwijali umiejętności
zarządzania ludźmi w zespołach rozproszonych oraz
całkowicie zdalnych.

Zmiana dotyczyła pracowników biura, ale również nasi
przedstawiciele wstrzymali wizyty w placówkach służby
zdrowia i w aptekach, kontaktując się z ich pracownikami
zdalnie.
Wyjątkowego zaangażowania wymagało zaadaptowanie
pracy osób zatrudnionych w fabryce w Rzeszowie. Aby
zachować ciągłość produkcyjną, tryb zdalny nie objął
pracowników produkcyjnych, pracowników innych
działów niezbędnych do zachowania produkcji oraz
wybranego personelu hurtowni farmaceutycznej –
wprowadziliśmy jednak dodatkowe uregulowania
i zabezpieczenia.

WYBRANE REGULACJE:
Aby zmniejszyć ryzyko zakażeń, skróciliśmy o pół godziny
czas pracy każdej zmiany produkcyjnej, aby pracownicy
nie spotykali się w szatniach. Wyznaczyliśmy również
maksymalną liczbę osób, które mogły się znajdować
jednocześnie w danym pomieszczeniu.
Dostosowaliśmy zasady korzystania z kantyny: wśród
reguł wprowadzonych w trosce o zdrowie zespołu był
między innymi zakaz używania telefonów komórkowych;
zmniejszyliśmy liczbę dostępnych krzeseł, aby zwiększyć
dystans między jedzącymi, a także zamontowaliśmy szybę
przy ladzie wydawniczej.
Wprowadziliśmy zabezpieczenia na portierni, w tym
pomiar temperatury odwiedzających nas gości. Pojawiły
się zaostrzone zasady odbioru przesyłek. Przy wejściu do
każdego budynku zamontowaliśmy dodatkowe odkażalniki.
Na terenie Zakładu i parkingach wprowadzony został obowiązek noszenia maseczek.
Większość bezpośrednich spotkań zostało zastąpionych
przez telekonferencje.
Pracownicy otrzymali pakiety zawierające płyn do odkażania, kremy do rąk oraz maseczki: jednorazowego oraz
wielorazowego użytku.
Aby zagwarantować ciągłość zaopatrzenia, biura pozostawały otwarte dla usług transportowych i zaopatrzeniowych
przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, zarówno naszych pracowników, jak i osób
z zewnątrz.

Nasz program Take care & Bwell! w okresie pandemii
został wzbogacony o działania edukacyjne
i wspierające pracowników:
opracowaliśmy nową zakładkę edukacyjną w intranecie
regularnie wysyłaliśmy mailingi z kluczowymi
informacjami na temat pandemii
organizowaliśmy webinary z medycznymi ekspertami
zewnętrznymi, w tym z psychologiem
przesłaliśmy naszym pracownikom do domów
środki ochrony
Od czerwca, przy zachowaniu wszystkich zasad
bezpieczeństwa, umożliwiliśmy naszym pracownikom
stopniowy powrót do biur.

POMOGLIŚMY SENIOROM
Poza pracą na rzecz stworzenia szczepionki i rozwiązań
terapeutycznych dla chorych, działaliśmy na poziomie
lokalnym, pomagając osobom najbardziej dotkniętym skutkami epidemii – seniorom. Darowizna, którą przekazaliśmy
na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, trafiła w postaci
paczek do ponad 3 000 seniorów, z różnych regionów
Polski oraz osób samotnych i pozostających w kwarantannie. Paczki zawierały artykuły spożywcze oraz produkty
higieniczne, w tym maseczki i płyny dezynfekujące. Polski
Czerwony Krzyż od początku epidemii wspiera osoby
w kwarantannie i dostarcza żywność najbardziej potrzebującym, współpracuje także z władzami lokalnymi, wspierając szpitale i przygotowując się do budowy tymczasowych
miejsc pobytu dla zakażonych COVID-19.
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Kluczowe dane za rok 2019
PRACOWNICY

ŚRODOWISKO

Struktura zatrudnienia

Rotacja pracowników

2019

Całkowita liczba pracowników

Wskaźnik rotacji pracowników

Zużycie wody [m3]

Kobiety

536

Kobiety

19%

Mężczyźni

445

Mężczyźni

15%

Zatrudnieni na umowę o pracę
na czas nieokreślony
Kobiety

440

Mężczyźni

315

Zatrudnieni na umowę o pracę
na czas określony
Kobiety

35

Mężczyźni

24

Zatrudnieni na pozostałe typy umów
Kobiety
Mężczyźni

61
106

Zatrudnieni w Zakładzie Produkcyjnym
w Rzeszowie
Kobiety

114

Mężczyźni

158

Zużycie energii [w MWh]

22 364
18,8

Różnorodność
Kadra zarządzająca
Kobiety

78

Mężczyźni

28

Pracownicy niepełniący funkcji
kierowniczych
Kobiety

398

Mężczyźni

310

Pracownicy z niepełnosprawnością
Kobiety

1

Mężczyźni

1

United Nations Global Compact
Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy Global Compact, a 10 zasad, które ona określa stanowi podstawę naszego funkcjonowania i podejścia do prowadzenia biznesu. W poniższym zestawieniu porządkujemy informacje o postępowaniu zgodnie
z zasadami Global Compact, opisując, na których stronach można znaleźć informacje odnoszące się do każdej z nich.
OBSZARY

numer strony

Oświadczenie o kontynuacji wsparcia

13, 14

Prawa człowieka
Zasada 1. Firmy powinny przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka.

13, 14

Zasada 2. Firmy powinny eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

13, 14

Kontakt

Standardy pracy
Zasada 3. Firmy powinny popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji.

32

Zasada 4. Firmy powinny wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej.

13

Zasady zostały określone w naszym Kodeksie Etyki.

Zasada 5. Firmy powinny przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci.
Zasada 6. Firmy powinny przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

13
13, 14, 35

Ochrona środowiska
Zasada 7. Firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego.

10, 12, 13

Zasada 8. Firmy powinny podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

10, 12, 13, 40, 41

Zasada 9. Firmy powinny wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

10, 12, 13, 40, 41

Przeciwdziałanie korupcji
Zasada 10. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym przekupstwu i wymuszeniom.

13

Przegląd zawiera w sobie najistotniejsze fakty na
temat działalności Sanofi w Polsce w ostatnich latach.
Prezentuje nasze obszary wpływów oraz starania
podejmowane, aby prowadzone przez nas działania
były zrównoważone i odpowiedzialne.
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Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu:
pytania.komunikacja@sanofi.com

/sanofipolska

/sanofi-polska

– 1.0 – 10/2020

www.sanofi.pl
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

