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Sanofi dołącza do Warsaw Health Innovation Hub 

Warszawa, 8 grudnia 2021 r. – Sanofi podpisało porozumienie o współpracy z Warsaw 
Health Innovation Hub - pierwszej tego typu inicjatywy w Europie Środkowej, która 
łączy współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia 
pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.  

Cieszę się, że podjęliśmy współpracę z Warsaw Health Innovation Hub, i wraz z innymi partnerami tego 
przedsięwzięcia, będziemy w stanie wesprzeć dalsze usprawnianie polskiego systemu ochrony zdrowia, 
co finalnie, i w to głęboko wierzę, oznacza realną poprawę sytuacji pacjentów w naszym kraju, w tak 
trudnych obecnie czasach. Bardzo chciałabym aby Polacy mieli coraz szerszy dostęp do wielu 
przełomowych terapii, ale również aby osiągali jak najlepsze wyniki leczenia lekami, które są już u nas 
dostępne. Ufam, że wspólnie z Agencją Badań Medycznych będziemy pracować nad inicjatywami 
wspierającymi ten cel  – powiedziała Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes zarządu Sanofi w Polsce. 

Podczas spotkania w siedzibie Agencji Badań Medycznych porozumienie o współpracy z Sanofi podpisali Agnieszka 
Grzybowska-Zalewska, prezes zarządu Sanofi w Polsce, Magdalena Kruszewska – Central and South Europe MCO 
Lead, Sanofi oraz dr hab. Radosław Sierpiński, prezes ABM. 

- Warsaw Health Innovation Hub rozrasta się, dołączają kolejne globalne firmy, które chcą rozwijać 
innowacje medyczne w Polsce. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Centralnej, która zaczyna 
wyznaczać standardy w Europie. Kolejne kraje są zainteresowane tworzeniem swoich inicjatyw na wzór 
WHIH, to dla nas ogromny sukces. Cieszę się, że kolejne firmy dołączają do tego grona i liczę, że 
niebawem będziemy mogli mówić o pierwszych wspólnych projektach i inicjatywach. WHIH to nie tylko 
projekty rozwijające najwyższej jakości innowacje w sektorze ochrony zdrowia, ale także działania 
umożliwiające ich wdrożenie i wykorzystanie z myślą o wyższej jakości leczenia pacjentów - mówił dr 
hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. 

***** 

Informacje o Warsaw Health Innovation Hub 

 

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora 
medycyny, farmacji i biotechnologii, koordynowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. 

Celem WHIH jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia 
pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia, w następujących obszarach strategicznych: 
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• innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych, 

• innowacji w zakresie wyrobów medycznych , 

• rozwiązań informatycznych w zdrowiu. 

WHIH jest unikalną na skalę Europy Centralnej platformą współpracy podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych, 
w celu wzmocnienia roli Polski, jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz zwiększenia 
odporności i stabilności systemu ochrony zdrowia po pandemii. Jest to pierwszy krok do utworzenia Polskiej Doliny 
Medycznej w oparciu o silną bazę akademicką, którą dysponuje Polska. 

WHIH jako miejsce wymiany doświadczeń, przepływu pomysłów oraz nawiązywania i kształtowania właściwych relacji 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi, publicznymi i naukowymi współpracującymi ze sobą w ramach sektora 
biomedycznego, służyć będzie rekomendowaniu i ocenie powstających innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających 
bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz podniesienie jakości i efektywności polskiego systemu opieki 
zdrowotnej. 

Unikalna koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i 
usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie 
innowacyjnych leków i produktów medycznych.  

Więcej na https://whih.abm.gov.pl/ 

Informacje o Sanofi  

Sanofi jest jedną z największych firm farmaceutycznych o zasięgu globalnym, jak i lokalnym. Jako firma innowacyjna, 
nieustannie intensyfikujemy nasze działania zmierzające do opracowywania nowych leków odpowiadających na potrzeby 
pacjentów na całym świecie. 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.  

Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY). Sanofi w Polsce zatrudnia 
blisko 900 pracowników. Jedna z 74 światowych fabryk Sanofi, jest zlokalizowana w Rzeszowie. Co roku Sanofi produkuje w 
rzeszowskim zakładzie ponad 70 milionów produktów leczniczych, które trafiają na rynek krajowy jak i do 23 krajów. 
Siedziba główna Sanofi mieści się w Warszawie, a centrum dystrybucyjne w podwarszawskich Błoniach. W 2021 roku Sanofi 
znalazło się wśród Najlepszych Pracodawców w Polsce z tytułem Top Employer Poland 2021. Według danych IMS Health 
Polska, Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych.  

Więcej informacji: www.sanofi.pl Sanofi Polska @SanofiPolska SanofiPolska 

 

Kontakt z mediami w Polsce: 

Monika Chmielewska-Żehaluk 
Dyrektor ds. Komunikacji 
Tel. +48 22 280 07 53  
Tel. kom. +48 695 588 881 
e-mail: Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com  
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