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Kim jesteśmy? 

 
Grupa Polpharma to międzynarodową grupa farmaceutyczna aktywnie działającą na 
rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, zatrudniająca 
ponad 7000 osób.  
W skład grupy wchodzą: 
• 4 zakłady produkcyjne i biuro handlowe w Polsce,  
• 1 zakład produkcyjny w Rosji 
• 1 zakład produkcyjny w Kazachstanie   
• przedstawicielstwa na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Azerbejdżanie, Kazachstanie i 

Uzbekistanie.  
 

W zakładzie produkcyjnym w Starogardzie Gdańskim produkujmy leki oraz 
substancje farmaceutyczne.  
 

 

 

 



Agenda 

 

1. Czy produkcja farmaceutyczna może być ‚zielona’? 

2. Efektywność procesu 

3. Optymalizacja zużycia energii 

4. Ograniczenie wpływu na otoczenie 

5. Jakie korzyści osiągamy poprzez zielone procesy? 

 

 

 



2009 rok - Program Zielona Chemia - obszar syntezy chemicznej 

2011 rok – Program Zielony Proces - wszystkie obszary działania 

 

 

Czy produkcja farmaceutyczna może być ‚zielona’? 
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Efektywność procesu 



Wskaźnika PMI - skład 
*wg. Green Chemistry Institute  
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Efektywność i bezpieczeństwo procesu 

Podejmowane działania w latach 2009 – 2012 – między innymi:   

• Ograniczenie ilości stosowanego metanolu oraz wyeliminowanie stosowania toluenu i tri etyloaminy, 
odzysk chlorku tionylu  

• Wyeliminowanie węgla aktywnego z produkcji, czyli ograniczenie ilość odpadów 

• Zastąpienie metyloaminy wodorotlenkiem sodu oraz wyeliminowanie azotu amonowego ze ścieków 

• Ograniczenie zużycia rozpuszczalników, takich jak metanol, etanol, aceton, toluen oraz rozpuszczalniki 
chlorowcowane 

• Wyeliminowanie związków fluorowcowanych.  

• Cytrynian sildenafilu - wyeliminowanie benzenu i inna ścieżka syntezy - projekt zajął trzecie miejsce w 
międzynarodowym konkursie GREEN PROCESS AWARD 2010, organizowanym przez brytyjskie 
centrum IQPC 

• Procesy opracowywania receptur i serii - zoptymalizowanie przez zwiększenie liczby serii na mniejszą 
skalę laboratoryjną i zmniejszenie zużycia materiałów w przypadku większej skali pilotażowej, co 
zmniejszyła ilość powstających odpadów podczas prowadzenia prac badawczych 

• Proces rozwoju produktów leczniczych - wyeliminowanie rozpuszczalników lub ich ograniczenie z 
receptur wstępnych i właściwych  

• Zastąpienie w opakowaniach jednostkowych tektury na tekturę z makulaturą  

 

 

 



Optymalizacja zużycia energii 

Podejmowane działania w latach 2009 – 2012 – przykłady:   

Energia cieplna - w ostatnich latach Polpharma ograniczyła zużycie energii cieplnej m.in. 
poprzez: 

 modernizację sieci i węzłów cieplnych, co ograniczyło straty 

 poprawę właściwości termicznej budynków. 

 zastosowanie trybu pracy weekendowej dla urządzeń klimatyzacyjnych,  

 zmianę cyklu chłodzenia w autoklawach  

 optymalizację sterylizacji przez skrócenie cyklu  z 30 na 15 minut 

Energia elektryczna - Polpharma realizuje także wiele inicjatyw w zakresie racjonalnego zużycia 
energii elektrycznej, m.in. poprzez:  

 zastosowanie trybu pracy weekendowej dla urządzeń klimatyzacyjnych,  

 optymalizacja pracy instalacji sprężonego powietrza poprzez wprowadzenie programu 
wykrywania nieszczelności w instalacji  

 modernizacja systemów sterowania osuszaczy powietrza 

 rekonfiguracja istniejącego układu sprężarek  

 sterowanie instalacjami oświetlenia wewnątrz budynków – sekcjonowanie obwodów, 
wymiana źródeł na energooszczędne, zastosowanie czujników na podczerwień.   

 

 



Optymalizacja zużycia energii 
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Optymalizacja zużycia energii 

        Zużycie energii elektrycznej [GWh] 
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Ograniczenie wpływu na otoczenia 

 

 

Bezpieczny produkt farmaceutyczny to taki, który ma minimalny 

wpływ na otoczenie, wymienione wcześniej działania zdecydowanie 

go ograniczają.  

 

Zarządzanie emisjami środowiskowymi w produkcji 

farmaceutycznej jest  elementem złożonym oraz często 

kosztownym.  

 



Zielone procesy - korzyści 

 

 

Finansowe 
 

Szacuje się, że inicjatywy podjęte w ramach Programu Zielony 
Proces przynoszą oszczędność roczną ok. 2 000 000 PLN.  

 

Niefinansowe 

 Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do każdego elementu 
środowiska 

 Dopasowanie się do dynamicznie zmieniających się 
potrzeb klientów  

  

 



Dziękuję              
za uwagę  


