POLPHARMA jest największym w Polsce producentem leków i substancji farmaceutycznych. Bycie liderem zobowiązuje do działań, które wykraczają poza pragmatykę biznesową. Od lat pacjentom proponowane są różne formy edukacji, w tym szczególnie zachowań profilaktycznych. Mottem dla działań firmy jest hasło: „Ludzie pomagają Ludziom”.
POLPHARMA współdziała ze środowiskiem medycznym, wspierając lekarzy w niesieniu pomocy pacjentom.

Oferta i wartości
Mająca ponad 70 lat tradycji POLPHARMA
należała w końcu lat 90. minionego wieku
do jednych z większych producentów leków
w Polsce. Od roku 1959 do czasu transformacji ustrojowej firma funkcjonowała
w obrębie Zjednoczenia Przemysłu
Farmaceutycznego Polfa pod nazwą
Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
Polfa. W 1995 roku, po przekształceniu
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
powróciła do swej pierwszej nazwy
POLPHARMA. W roku 2000 firma została
sprywatyzowana w oparciu o wyłącznie
polski kapitał. Dzięki wdrożeniu programu
inwestycyjnego, restrukturyzacyjnego oraz
nowej strategii, POLPHARMA umocniła
swoją pozycję lidera na rynku krajowym,
rozbudowując jednocześnie struktury na
rynkach zagranicznych.
POLPHARMA specjalizuje się w produkcji markowych leków odtwórczych, głównie
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kardiologicznych, gastrologicznych
i neurologicznych, wydawanych na receptę
oraz stosowanych w lecznictwie zamkniętym.
Oferuje również szeroką gamę leków dostępnych bez recepty (OTC), w tym takie hity
rynkowe, jak przeciwbólowe Etopiryna
i Pyralginum, preparaty na przeziębienie
i grypę – Polopiryna, Scorbolamid, czy leki
na dolegliwości żołądkowe – Ranigast Max
i Ranigast Pro. Łącznie POLPHARMA
wytwarza ponad 80 leków w różnych formach i dawkach.
Ofertę handlową POLPHARMY wzmacniają leki produkowane przez spółkę zależną Medana Pharma Terpol Group S.A.
z Sieradza, która jest liderem w produkcji
leków pediatrycznych i preparatów
witaminowych.
Siłą POLPHARMY jest połączenie
wieloletniego doświadczenia z najwyższymi
standardami zarządzania i nowoczesnymi
technologiami produkcji. Produkty

POLPHARMY są wytwarzane w obiektach
spełniających wymogi Dobrej Praktyki
Wytwarzania (Good Manufacturing Practice).
Firma stosuje rozwiązania techniczne, które
zapewniają bezpieczeństwo produktów,
pracowników oraz środowiska naturalnego.
POLPHARMA posiada certyfikaty, potwierdzające zgodność jej funkcjonowania
z międzynarodowymi normami ISO 14001
i OHSAS 18001. Dotyczą one
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Inwestycje realizowane przez POLPHARMĘ przyczyniają się do rozwoju gospodarki
całego regionu. POLPHARMA jest największym pracodawcą w regionie Kociewia,
znaczącym płatnikiem podatków do lokalnej
kasy samorządowej oraz ważnym odbiorcą
produktów i usług innych firm ze Starogardu
Gdańskiego i okolic. Firma była ponadto
jednym z inicjatorów stworzenia Starogardz-

kiego Parku Przemysłowego, w którym
lokowani są inwestorzy tworzący nowe
miejsca pracy dla mieszkańców miasta.
Innowacje i promocje
Od czasu prywatyzacji w roku 2000,
POLPHARMA zrealizowała szereg inwestycji
o łącznej wartości ponad 700 mln PLN.
Dzięki nim firma zyskała nowoczesną, dostosowaną do najwyższych standardów
infrastrukturę dla potrzeb produkcji, badań
i rozwoju, logistyki i marketingu. We wszystkich obszarach działalności wdrożono
światowej klasy rozwiązania i najlepsze
praktyki biznesowe.
W Starogardzie Gdańskim powstał
unikalny kompleks połączonych ze sobą
budynków, w którym skupione zostały takie
funkcje jak: badania i rozwój, produkcja
stałych form leków, magazynowanie i dystrybucja oraz administracja. Pozwala to na
lepszą integrację procesu – od badań w laboratorium, przez płynne przeniesienie skali
aż do wysyłki gotowego produktu do klienta.
Centrum Badań i Rozwoju wraz z laboratorium kontroli jakości jest jednym z największych ośrodków tego typu w Europie
Środkowo-Wschodniej. Powierzchnia
użytkowa budynku wynosi ok. 7 tys m2.
Obiekt spełnia wymogi GLP (Good
Laboratory Practice) i jest wyposażony
w nowoczesne urządzenia laboratoryjne
i aparaturę badawczą.

Kontekst rynkowy
W jednym z obiektów produkcyjnych
POLPHARMY o powierzchni całkowitej
25 tys. m2 produkowane są formy stałe:
tabletki niepowlekane i powlekane,
tabletki musujące, formy o przedłużonym
uwalnianiu, tabletki drażowane oraz
kapsułki żelatynowe twarde. Możliwości
produkcyjne obiektu wynoszą 6 mld jednostek rocznie. Wykorzystanie transportu
grawitacyjnego oraz pełna hermetyzacja
produkcji pozwalają na ochronę leków
przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
i pracowników przed kontaktem z substancjami chemicznymi.
POLPHARMA wytwarza również płynne
formy leków. Zdolności produkcyjne
Departamentu Produkcji Form Parenteralnych wynoszą 120 mln ampułek polietylenowych, 50 mln ampułek szklanych, 6 mln
pojemników płynów infuzyjnych, 7 mln
pojemników kropli ocznych.
Osiągnięcia i perspektywy
Zdobywszy silną pozycję w kraju,
POLPHARMA umacnia się na rynkach
międzynarodowych, szczególnie Europy
Środkowo-Wschodniej. Firma operuje dziś

1935 W Starogardzie Gdańskim aptekarz Kurt Boskamp zakłada
Polską Fabrykę ChemicznoFarmaceutyczną POLPHARMA

1959 Włączenie w struktury Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego
Polfa pod nazwą Starogardzkie
Zakłady Farmaceutyczne Polfa

1945 Nacjonalizacja firmy

1995 Przekształcenie przedsiębiorstwa
w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa i powrót do historycznej
nazwy POLPHARMA

To, czego nie wiedziałeś
J POLPHARMA produkuje rocznie
ok. 200 mln opakowań leków, które
ustawione jedno za drugim miałyby
1/3 długości równika.

J Powierzchnia obiektu do produk-

www.polpharma.pl

POLPHARMA współpracuje również
z renomowanymi ośrodkami naukowymi
i placówkami badawczymi. Przykładem
takiego współdziałania może być opracowanie nowej metody otrzymywania alendronianu sodu przez zespół specjalistów
z Politechniki Gdańskiej i POLPHARMY.
Wynalazek zaowocował wdrożeniem do
produkcji i wprowadzeniem na rynek leku
na osteoporozę, a zespół jego twórców został
wyróżniony w 2005 roku Nagrodą
Prezydenta RP w kategorii „Wynalazek
w dziedzinie produktu lub technologii”.

cji form stałych POLPHARMY
wynosi 25 000 m2, co jest równe
powierzchni 3 olimpijskich boisk
piłkarskich.

J POLPHARMA jest sponsorem

męskiej drużyny koszykówki
ze Starogardu Gdańskiego, która
rywalizuje z najlepszymi zespołami
w Polsce. Koszykarze drużyny
nazywani są potocznie „Kociewskimi
diabłami”.

w około 50 krajach. Z eksportu uzyskuje
15 proc. łącznych przychodów, z czego
65 proc. stanowią wpływy ze sprzedaży
leków, a 35 proc. – substancji farmaceutycznych. Od wielu lat jest obecna w Rosji,
ma ponadto swoje przedstawicielstwa na
Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie
i Wietnamie.
POLPHARMA zamierza stać się jedną
z wiodących firm generycznych naszego
regionu oraz Wspólnoty Niepodległych
Państw. W tym celu nadal inwestuje
w działy badań i rozwoju, rozwoju biznesu
oraz rozbudowę sieci handlowej. Firma
ustawicznie poszukuje nowych rozwiązań
farmakologicznych, które w sposób bezpieczny i skuteczny odpowiadają na potrzeby
zdrowotne pacjentów.

2000 Prywatyzacja POLPHARMY
w oparciu o wyłącznie polski
kapitał
2004 POLPHARMA laureatem
Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP w kategorii
„Najlepsze Polskie
Przedsiębiorstwo”
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