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Temat            

Zawarcie porozumienia z Agencją Badań Medycznych w sprawie współpracy w ramach 

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH)   

 

Podstawa prawna          

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

 

Treść raportu:           

 Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent", 

,,Spółka") informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa z Agencją Badań 

Medycznych („ABM”), na podstawie której ABM oraz Emitent wraz z innymi podmiotami 

będącymi członkami Warsaw Health Innovation Hub („WHIH”) podejmą współpracę w 

celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych oraz 

prawnych o znaczeniu systemowym, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz 

zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. 

 

Warsaw Health Innovation Hub to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i 

wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, koordynowany 

przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. 

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. 

 

Elementem wspierającym koncepcję WHIH będą własne programy tworzone i 

finansowane przez Partnerów Strategicznych WHIH nakierowane na powstawanie 

innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora 

biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia 

standardów świadczonych usług zdrowotnych. 

 

Członkostwo w WHIH jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta. Spółka planuje nawiązać 

współpracę m.in. z Uczelniami Medycznymi jak również szpitalami klinicznymi z całej 

Polski oraz udostępnić infrastrukturę, w szczególności Centrum Badań i Rozwoju oraz 



swych ekspertów do prac rozwojowych produktów na bazie prątków BCG, jak również 

udoskonalania ich podania w ramach współpracy publiczno-prywatnej. Emitent będzie 

mógł również dostarczać produkty na bazie prątków BCG do badań klinicznych w nowych 

wskazaniach. 

 

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 596/2014 (MAR). 
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