
MACIEJ WIECZOREK
prezes zarządu Celon Pharma S.A.

Za największy sukces przemysłu farmaceutycznego w  2013 r. 
uważam…
2013 rok dla branży to przede wszystkim dalsza debata nad skutecznym syste-
mem refundacji, którego efektem są kolejne zmiany mające na celu doprecyzowa-
nie przepisów regulujących rynek leków w Polsce. Wiele z nich wymagało jasnej 
interpretacji i dobrze, że znajduje to odzwierciedlenie w zmianach prawnych. 
Pamiętajmy jednak, że oprócz klarowności, rozwojowi w sektorze farmaceutycz-
nym sprzyjają też pewność oraz trwałość rozwiązań prawnych. Dlatego proces 
zmian powinien pozwolić na wypracowanie dobrych jakościowo rozwiązań, które 
będą wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów, ale i wprowadzać regulacje 
stymulujące rozwój branży w perspektywie długookresowej. 

W tym roku jako znaczące osiągnięcie naszej firmy wymieniłbym…
Rok ten był niezwykle intensywny dla naszej spółki. Wprowadziliśmy na rynek 
nowy specjalistyczny produkt, rozwinęliśmy liczne projekty badawcze i zacieśni-
liśmy współpracę ze środowiskiem naukowym. Podjęliśmy również ważne inicja-
tywy edukacyjne skierowane do pacjentów, które zainicjowaliśmy samodzielnie, 
lub do których włączyliśmy się na zasadach partnerstwa. Rozstrzygnęliśmy 
pierwszą edycję konkursu „Celuj w Innowacje” – adresowanego do młodych 
naukowców, osób ambitnych i chętnych wspólnie z nami tworzyć nową jakość 
w pracach nad nowoczesnymi terapiami. Inicjatywa została przyjęta z dużym 
zainteresowaniem i otwartością przez środowisko naukowe. To bardzo nas cieszy. 
Takie działania będą przez nas kontynuowane.

Tegoroczną porażką dla branży było…
Z całą pewnością nie jest to kwestia do rozstrzygnięcia w ciągu jednego roku, 
ale moim zdaniem cały czas brakuje systemowych rozwiązań, które pozwolą 
rozwijać w Polsce naukę o wysokim potencjale aplikacyjnym. Aby to zrobić 
należy na polskich uczelniach zasiać etos naukowca gotowego współpracować 
z firmami, przygotowanego na podejmowanie ryzyka i na skuteczną, praktyczną 
weryfikację jego tez badawczych. Te rozwiązania powinny wspierać otwarcie 
nauki na biznes. Należy się nad tym poważnie pochylić. Kolejny krok na tej 
drodze stanowi wprowadzenie przemyślanej polityki gospodarczej, która będzie 
dawać biznesowi farmaceutycznemu skuteczne narzędzia i impuls do tworzenia 
innowacji właśnie w Polsce. 

Największą trudność dla 
firmy w roku 2013 sta-
nowiło…
Ważnym wyzwaniem było dla 
nas wprowadzenie pierwsze-
go odtwórczego preparatu 
specjalistycznego na astmę 
i  POChP, zbudowanie jego 
dostępności i  pozyskanie 
aprobaty lekarzy i pacjentów. 
Otrzymane zaufanie traktu-
jemy jak zobowiązanie do 
prowadzenia dalszych prac 
nad doskonaleniem naszych 
produktów, tak aby charak-
teryzowały się wysoką jako-
ścią i  spełniały oczekiwania 
pacjentów. 

Wyzwaniem dla polskiego przemysłu farmaceutycznego w 2014 r.  
będzie…
Będzie ich z całą pewnością wiele, zaczynając od efektywnego wdrożenia prze-
pisów ustawy refundacyjnej – nowych, które będą obowiązywać od 2014 r., 
jak np.: kolejna obniżka marży hurtowej, która może znacząco wpłynąć na do-
stępność produktów na rynku, ale i rozwiązań, których funkcjonowanie zostało 
zweryfikowane w praktyce i zaczną obowiązywać w już zmodyfikowanym kształcie 
od początku roku. Ważna będzie również skuteczna implementacja dyrektywy 
o leczeniu transgranicznym, która  będzie miała swoje konsekwencje również 
dla rynku leków, co mam wrażenie nie jest zbyt eksponowane w toczącej się 
na ten temat debacie. 

W przyszłym roku planujemy…
Nasze plany rozpatruję przede wszystkim w perspektywie kilkuletniej, długookre-
sowej. Kluczowe dla nas będzie utrzymanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa 
produktów, dalszy rozwój projektów badawczych, także tych, które będziemy 
prowadzić wspólnie z laureatami konkursu „Celuj w Innowacje”. W perspektywie 
kilkuletniej planujemy również globalną sprzedaż naszych produktów. 

Sukces – mała nowelizacja ustawy refundacyjnej. Porażka – zmaganie się 
z ciągłym spadkiem rentowności w sektorze. Wyzwanie – dostosowanie 
się do wymogów dotyczących zabezpieczenia leków przed fałszowaniem. 
To niektóre z odpowiedzi przedstawicieli największych krajowych zakła-
dów farmaceutycznych zapytanych o podsumowanie roku 2013 w branży.

Branżowa diagnoza
Opracowanie: Patrycja Misterek
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JANUSZ KOZŁOWSKI
prezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych COLFARM SA

Za największy sukces przemysłu farmaceutycznego w  2013 r. 
uważam…
Fakt, że branża w maksymalnie wydajny sposób stara się wykorzystać szansę, 
jaką dają przeprowadzane od pewnego czasu reformy systemu zdrowia oraz 
to, że wytrwale podąża za wiodącym już od kilkunastu lat na największych 
rynkach światowych (USA, Europa i  Azja) trendem szeroko rozumianej 
innowacyjności. Inwestycja w nowoczesne technologie to jedna z najlepiej 
rokujących form rozwoju w przemyśle farmaceutycznym – innowacja jest 
przecież siłą napędową rozwoju, jest emblematem doskonalenia w każdej 
dziedzinie – niezależnie, czy zmierza do stworzenia nowego produktu, 
usprawnienia procesu produkcyjnego i  obniżenia kosztów wytwarzania, 
czy też ciągłego udoskonalania produktu już istniejącego. 

W  tym roku jako znaczące osiągnięcie naszej firmy wymienił-
bym…
W  pierwszej kolejności wzrost dynamiki obrotu zarówno na rynku ma-
sowym, jak i aptecznym, ale także systematyczne wzbogacanie portfolio 
produktowego. W toku realizacji pozostaje również rozbudowana procedura 
adaptacji nowych technologii na potrzeby poszerzonego wytwarzania, w tym 
produkcji kontraktowej i procedura wdrożeniowa dla certyfikatu ISO. My 
także stawiamy na innowacyjność – to zdecydowanie najpewniejsza ścieżka 
rozwoju w czasach wielkiej konkurencyjności w sektorze, kiedy dostępność 
i umiejętność zagospodarowania wykorzystywanych w branży technologii 
stanowi o  przysłowiowym „być albo nie być”. Liczy się jasno określona 
strategia i pewna całościowa wizja, ale tylko w momencie, gdy rzeczywiście 
idzie za nią stabilny, zrównoważony rozwój. 

Tegoroczną porażką dla branży było…
Jeśli mówić o  jakiejś szczególnie negatywnej tendencji czy zjawisku, to 
przede wszystkim konieczność zmagania się z ciągłym spadkiem rentow-
ności w sektorze. Można też za porażkę uznać sytuację, w której branżę 
farmaceutyczną próbowano momentami pozbawiać rzeczywistego wpływu 
na losy jej samej. Stała się też ona w pewnym sensie ofiarą rozchwianego 
licznymi zmianami personalnymi rządu i nieustannymi propozycjami po-
prawek i reform służby zdrowia. Stan tej destabilizacji opieki zdrowotnej 
w połączeniu z rzeczywistością pokryzysową pochłonął ogromną ilość ener-
gii. Taka sytuacja wymusza dogłębne zmiany strukturalne i racjonalizację 
kosztów na każdym etapie działania. Paradoksalnie, może to być jednak 
również sytuacja korzystna, wstęp do pewnego „oczyszczenia” na rynku. 
Ten sprawdzian zdają tylko najlepsi. 

Największą trudność dla firmy w roku 2013 stanowiło…
Nie tyle trudnością, ile dużym wyzwaniem było skuteczne oparcie się 
negatywnym skutkom zawirowań na rynku ochrony zdrowia powiązanym 
ze zmianami regulacji prawnych w obszarze suplementów diety i skutkami 
kilkuletniej recesji w  gospodarce. Na rynku pojawiają się coraz liczniej 
marki własne sieci i  dystrybutorów, z  którymi nierzadko bardzo trudno 
jest konkurować. Pewne utrudnienie stanowi również nałożony na podmiot 
odpowiedzialny wymóg śledzenia łańcucha dostaw, co w przypadku im-
portowania dużej ilości surowców spoza krajów Unii Europejskiej powoduje 
ogólny wzrost kosztów nowych wdrożeń. 

Wyzwaniem dla polskiego przemysłu farmaceutycznego w 2014 r.  
będzie…
Przede wszystkim odnaleźć swój własny rytm i wspólny język w kontak-
tach z tymi jednostkami w rządzie, które w prostej linii mają wpływ na 
kształt i kondycję całego sektora. Jeśli sytuacja na rynku farmaceutycznym 
i w polskiej służbie zdrowia ustabilizuje się wreszcie, będzie można mówić 
o  sprzyjających warunkach rozwoju. Komunikacja i  ustalenie wspólnej 
długofalowej strategii działania są kluczowymi elementami trwale zapobie-
gającymi niekontrolowanym spadkom w sektorze. Historia obserwacji branży 
na przestrzeni lat pokazuje, że są to sytuacje bardzo groźne, destabilizujące, 
których negatywnego wpływu na całokształt sytuacji rynkowej nie sposób 
zignorować. Prognozy na koniec 2013 r. są jednak dosyć optymistyczne, 
ponieważ zakładana wartość całego rynku będzie o ok. 5% wyższa niż na 
koniec 2012 r.

W przyszłym roku planujemy…
Dalsze systematyczne umacnianie swojej pozycji rynkowej i rozwój 
przedsiębiorstwa w oparciu o długofalową strategię, której kluczowymi 
elementami są: nacisk położony na rozwój innowacyjności, dalsza optyma-
lizacja kosztów produkcji i poszerzanie portfolio produktów – wpływające 
na podniesienie naszej konkurencyjności na rynku. Chcemy równać do 
najlepszych, dlatego nasza strategia bezpośrednio odwołuje się do realiów 
na rynku leków, wyrobów medycznych i suplementów diety. W czasach 
kryzysu i  twardej gospodarki, wysycenia rynku, spadku rentowności 
i wielkiej presji cenowej nie można sobie pozwolić na żadne półśrodki, 
ani rozwiązania tymczasowe. 
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TADEUSZ PIETRASZ
prezes zarządu ICN Polfy Rzeszów S.A.

Za największy sukces przemysłu farmaceu-
tycznego w 2013 r. uważam…
Wprowadzenie do obrotu rynkowego nowych, 
bardziej selektywnych leków, co pozwala ponownie 
patrzeć optymistycznie w przyszłość i pokazuje, że 
coraz większy będzie udział produktów medycznych, 
które powstają w oparciu o biotechnologię.

W tym roku jako znaczące osiągnięcie firmy 
wymieniłbym…
Realizację wielu koniecznych, zupełnie nowych 
projektów przy takim samym składzie osobowym. 
Uzyskane rezultaty świadczą dobitnie o bardzo wy-
sokich kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach 
kadry przedsiębiorstwa.

Tegoroczną porażką dla branży było… 
Nic takiego nie zauważyłem.

Największą trudność dla firmy w roku 2013 
stanowiło…
Odpowiednie zabezpieczenie działalności produkcyj-
nej przy dużej niepewności, co do realizacji zakupów 
substancji z rynków pozaeuropejskich, spowodowane 
nowymi wymaganiami odnośnie importu do strefy 
EMEA. Trudniej niż w ubiegłych latach było również 
utrzymać na wysokim poziomie kondycję finansową.

Wyzwaniem dla polskiego przemysłu farma-
ceutycznego w 2014 r. będzie…
Konieczność dostosowania się wytwórców do 
wymogów związanych z zabezpieczaniem leków 
przed fałszowaniem i podrabianiem. Czasu na 
implementację nie będzie zbyt dużo, więc proces ten 
będzie ogromnym wyzwaniem dla całej załogi firmy. 
Ponadto nakłady finansowe na maszyny i systemy 
związane z tym zadaniem mogą być znaczne, co 
może się odbić niekorzystnie na kondycji finansowej 
całej branży farmaceutycznej.

W przyszłym roku planujemy…
Poszerzenie parku maszynowego o nowe linie 
wytwórcze w celu zaspokojenia potrzeb naszych 
odbiorców.

WOJCIECH SKROBAŃSKI
prezes zarządu Phytopharm Klęka SA

Za największy sukces 
przemysłu farmaceu-
tycznego w  2013 r. 
uważam…
Dostosowanie się prze-
mysłu do nowych warun-
ków rynkowych, w  tym 
skuteczna restrukturyza-
cja zespołów sprzedaży 
w  zakresie ich wielkości 
i struktury – przeniesienie 
części aktywność z lekarzy na aptekę, zbudowanie zespołów KAM współpracujących z sieciami 
aptek oraz elastyczne dopasowanie portfela promowanych produktów do sytuacji refundacyjnej.

W tym roku jako znaczące osiągnięcie naszej firmy wymieniłbym…
Dopasowanie naszej struktury organizacyjnej i procesów wewnętrznych do warunków rynkowych 
i  rozmiaru naszego biznesu. Zmodyfikowaliśmy ilość i wielkość regionów dla przedstawicieli 
farmaceutycznych, zwiększyliśmy zespół przedstawicieli medycznych oraz położyliśmy większy 
nacisk na współpracę z sieciami aptecznymi. Rynek farmaceutyczny zmienia się i musimy się 
do niego dopasować. W zeszłym roku weszła w życie nowa ustawa refundacyjna, aktualnie 
implementowane są dyrektywy unijne dotyczące substancji czynnych oraz GDP. Ma to wpływ 
na zwiększenie wymagań dla producentów leków, przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności 
całego segmentu. To wszystko powoduje, że musimy – szczególnie, że działamy w niszowej części 
segmentu rynku farmaceutycznego i produkujemy wyłącznie produkty pochodzenia naturalnego 
– cały czas kontrolować koszty i optymalizować procesy wewnętrzne oraz strukturę organizacyjną. 
Ten cel udaje nam się osiągnąć.

Tegoroczną porażką dla branży było…
Praktycznie brak nowych molekuł na listach refundacyjnych, firmy nie poradziły sobie z trudnym 
otoczeniem rynkowym, na które miały dość ograniczony wpływ.

Największą trudność dla firmy w roku 2013 stanowiło…
Rosnące oczekiwania sieci aptek i  konieczność realokacji budżetu pomiędzy aktywnościami 
promocyjnymi. Sporą trudność sprawiło nam zminimalizowanie ryzyka redystrybucji naszych 
produktów przez hurtownie i apteki. 

Wyzwaniem dla polskiego przemysłu farmaceutycznego w 2014 r. będzie…
Chciałbym, żeby było to uregulowanie zasad notyfikacji oraz prezentacji suplementów diety. 
Różne firmy i różne organizacje prowadzą dyskusje na ten temat, a problem pozostaje nieroz-
wiązany. Jakie rośliny można stosować w suplementach diety, w jakich dawkach, jak zapewnić 
bezpieczeństwo i jak odróżnić od produktu leczniczego w sensie działania i stosowania, a nie 
tylko poprzez umieszczenie na opakowaniu oznaczenia „suplement diety”. Największym wyzwa-
niem graczy na rynku OTC będzie brak wzrostu organicznego w dużych kategoriach. Będziemy 
zmuszeni coraz więcej wydać przy malejącym zwrocie z rynku. Wyzwaniem będzie efektywna 
i mądra realokacja budżetów promocyjnych. Będziemy zmuszeni poszukiwać nowych produktów 
w wąskich segmentach o mniejszej konkurencyjności, ale też o niższym potencjale.

W przyszłym roku planujemy…
W pierwszej kolejności będziemy wzmacniać pozycję Phytopharmu w kategoriach produktowych 
cough&cold, mouth treatment and digestion. Rozwijamy też produkty w nowych dla nas katego-
riach. Drugim kierunkiem rozwoju jest produkcja kontraktowa. Ta część naszej działalności rozwija 
się szybko – w ostatnim czasie udało nam się podpisać kilka dużych kontraktów, nad kilkoma 
pracujemy. Ostatni cel to rejestracja wybranych produktów leczniczych w UE i ich dystrybucja 
przez naszych partnerów w Europie Zachodniej.
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TOMASZ MOYS
dyrektor operacji przemysłowych Grupy Polpharma, wiceprezes zarzą-

du Polpharma SA i prezes zarządu Polfa Warszawa S.A.

Za największy sukces przemysłu farmaceutycznego w  2013 r. 
uważam…
Nie był to rok szczególnych wzlotów, ani upadków. Po trudnym roku 2012, 
który wymusił znaczącą poprawę efektywności producentów farmaceutycz-
nych, wielu firmom udało się „złapać oddech”. Przyczynił się do tego długi 
sezon grypowy na początku roku. Biorąc pod uwagę działalność Polpharmy, 
zajmującej niekwestionowaną pozycję polskiego rynku farmaceutycznego, 
za znaczący sukces ostatniego roku uważam konsolidację krajowego prze-
mysłu farmaceutycznego, dzięki fuzjom i przejęciom Polpharmy. Integracja 
z Polfą Warszawa, utworzenie oddziału produkcyjnego Polpharmy w Nowej 
Dębie wskutek połączenia ze spółką Sanfarm, inwestycje w Medanie… Pod 
wspólnymi skrzydłami Grupy Polpharma istotna część polskiego przemysłu 
farmaceutycznego może się teraz rozwijać według spójnej, uporządkowanej 
koncepcji, w której każdy zakład ma swoją ściśle określoną rolę. 

W  tym roku jako znaczące osiągnięcie naszej firmy wymienił-
bym...
Umocnienie pozycji lidera na polskim rynku farmaceutycznym i nieprze-
rwany wzrost udziału operacji międzynarodowych w naszej działalności. 
W  Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym stworzyliśmy największe 
laboratorium biotechnologiczne w  Polsce, gdzie będziemy rozwijać leki 
biopodobne. Zbudowaliśmy wizję rozwoju segmentu leków sterylnych 
w związku z planami budowy do 2017 roku nowego zakładu Polfy Warszawa. 
Z sukcesem przeprowadziliśmy restrukturyzację Polfy przy zachowaniu spoko-
ju społecznego.  Rozszerzyliśmy możliwości produkcji kapsułek żelatynowych 
miękkich w zakładzie w Sieradzu. W Starogardzie Gdańskim podjęliśmy 
decyzję o rozbudowie naszych możliwości produkcyjnych w zakresie sub-
stancji farmaceutycznych, co stanowi największą inwestycję w rozwój tego 
segmentu produkcyjnego w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. 

Tegoroczną porażką dla branży było...  
Nie doczekaliśmy się wejścia w życie nowego prawa farmaceutycznego. 
Ale w gruncie rzeczy – to nie był zły rok dla branży. W najbliższych latach 
jednak coraz bardziej będziemy odczuwać brak produktów „blockbusterów”, 
które zapewniłyby długoletni rozwój firmom generycznym. Przyszłość farma-
koterapii to leki biotechnologiczne, których rozwój jest bardzo kosztowny, 
a polski przemysł jest w tej dziedzinie daleko w tyle. 

Największą trudność dla firmy w roku 2013 stanowiło... 
W związku z negocjacjami cenowymi, które toczyły się w Ministerstwie 
Zdrowia, największą trudnością było znalezienie równowagi pomiędzy 
obniżaniem ceny leku a zachowaniem rentowności produkcji i możliwości 
dalszego inwestowania. Stawką jest zawsze bezpieczeństwo pacjenta i brak 
dostępu do terapii.

Wyzwaniem dla  polskiego przemysłu farmaceutycznego w 2014 r. 
będzie... 
Konieczność zmierzenia się firm farmaceutycznych z wdrożeniem dyrektywy 
unijnej 62/2011/EU, która ma na celu zapobieganie fałszowaniu produktów. 
Idea – choć szczytna – nie przystaje do specyfiki branży generycznej. Wnosi 
niewielką wartość z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, a pociąga 
za sobą ogromne koszty niezbędnego doposażenia technicznego linii pro-

dukcyjnych. W zależności od liczby i rodzaju posiadanych linii, wdrożenie 
dyrektywy może kosztować firmy od kilku do kilkunastu milionów złotych. 
Koszty te w pierwszej kolejności będą musieli ponieść producenci leków, 
a ostatecznie przełożą się one na podniesienie ceny leku dla pacjenta. Pol-
pharma już zakupiła pilotażową instalację do serializacji kartoników zgodnie 
z dyrektywą, ale dla wielu mniejszych firm może to być ogromny problem. 
Innym wyzwaniem, o  którym trzeba głośno mówić, jest coraz bardziej 
dotkliwy brak odpowiednio przygotowanej i zmotywowanej kadry do pracy 
w przemyśle farmaceutycznym. Obecny system kształcenia zawodowego 
i średniego nie nadąża za potrzebami przemysłu i znalezienie rąk do pracy 
w obszarze produkcyjnym staje się z roku na rok coraz trudniejsze. Dlatego 
konieczne jest nawiązanie współpracy ze szkołami, by wypracować programy 
zapewniające praktyczną naukę umiejętności technicznych niezbędnych 
w przemyśle.  

W przyszłym roku planujemy...
Rosnąć szybciej niż rynek, dalej umacniając wiodącą pozycję Grupy Polphar-
ma w Polsce. W obszarze operacji przemysłowych zamierzamy uruchomić 
nową linię LVP, która podwoi nasze możliwości produkcyjne w  zakresie 
płynów infuzyjnych. Planujemy również zakończenie ważnej inwestycji 
i uruchomienie nowoczesnej produkcji leków sterylnych w Kazachstanie. 
Będziemy kontynuować działania zmierzające do podniesienia efektywności 
oraz rozwoju kompetencji pracowników we wszystkich spółkach należących 
do Grupy Polpharma w Polsce i za granicą. 
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KRZYSZTOF BERNDT
prezes zarządu Polfy Tarchomin S.A.

Za największy sukces przemysłu farmaceutycznego w  2013 r. 
uważam…
Dla mnie osobiście jest to wprowadzanie na rynek nowych produktów leczni-
czych chemicznych lub biologicznych. To innowacje w farmacji stanowią napęd 
globalnego sektora leków, to one zapewniają ludziom nadzieję, a po wygaśnięciu 
patentu – tanią i szeroko dostępną terapię. Niestety od lat doświadczamy spadku 
innowacyjności światowego sektora leków, dlatego za największy sukces uważam 
wdrożenie na światowy rynek leków innowacyjnych, które nie są produktami naśla-
dowczymi typu me-too, tylko preparatami, które będą leczyły schorzenia do tej pory 
nieuleczalne lub w sposób skuteczny i bezpieczniejszy poprawią obecne terapie.  

W tym roku jako znaczące osiągnięcie naszej firmy wymieniłbym…
Podczas długiej zimy 2012/2013 mieliśmy największy od 10 lat w Polsce 
sezon zachorowań na grypę. Okres ten był dużym wyzwaniem dla Polfy 
Tarchomin, gdyż naszym kluczowym obszarem działania jest produkcja 
antybiotyków. Mimo iż nasilenie przeziębień przyszło nagle, a  proces 
wytwarzania leku jest dość długi, Polfie Tarchomin udało się na czas wypro-
dukować wymagane przez rynek ilości antybiotyków. Produkcja w miesiącach 
zimowych 2013 r. przewyższała dotychczasowe, w sezonie przeziębień i za-
kładane wcześniej plany wytwórcze. W dużej firmie, jaką jest nasza spółka, 
udało się nam wprowadzić elastyczną produkcję, która wymagała szybkich 
przesunięć zarówno w kadrze, jak i w zapleczu okołoprodukcyjnym. Poza tym 
po raz pierwszy firma osiągnęła takie zyski, jakich nie było przez ostatnie 10 
lat. Świadczy to o tym, że przygotowany przez nas plan restrukturyzacyjny 
okazał się przemyślanym posunięciem, które przyniosło pozytywne rezultaty. 

Tegoroczną porażką dla branży było…
Nie jest tajemnicą, że w minionym roku zabrakło na rynku wielu leków, np. 
onkologicznych. Można się było dowiedzieć o tym choćby z prasy. Dla mnie 
więc największą porażką branży jest niespełnienie misji, jaką powinno kierować 
się każde przedsiębiorstwo farmaceutyczne. Najważniejsze zadanie branży jest 
związane z zapewnieniem dla wszystkich pacjentów dostępu do leków. Mam 
na myśli braki w produktach oraz wycofania z rynku, które oczywiście mogą 
się przytrafić w każdej firmie farmaceutycznej z różnych, często niezależnych 
od niej samej, powodów. Niestety często braki zdarzają się jednak z przyczyn 
ekonomicznych, bo firmy limitują dostęp ze względu na różnice w cenie między 
Polską a innymi krajami Europy. Jeżeli jakieś przedsiębiorstwo nie dostarczy 
produktów na czas, a mogło to zrobić, to system jako całość zawodzi. 

Największą trudność dla firmy w roku 2013 stanowiła…
Zmiana sposobu myślenia w organizacji, przestawienie jej z myślenia ope-
racyjnego na strategiczne, nastawienie na realizację celów i zorientowanie 
firmy rynkowo. Wymagało to wprowadzenia modyfikacji, często o charakterze 
radykalnym, niemal we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. 
Przyniosło to efekty w postaci wzrostu wartości dodanej przedsiębiorstwa, 
którą odczuwamy w 2013 r. Zmiany zapoczątkowane zostały w roku 2012. 
Najważniejszym wyzwaniem i  trudnością zarazem było utrzymanie tempa 
zainicjowanych zmian oraz wzrostu organizacji w nieprzewidywalny otoczeniu 
ekonomicznym Polfy Tarchomin. 

Wyzwaniem dla polskiego przemysłu farmaceutycznego w 2014 r.  
będzie…
Większość przedsiębiorstw farmaceutycznych w  Polsce obawia się kilku 
rzeczy. Przede wszystkim kolejnych reform systemu zdrowia, które przez 

zmiany refundacyjne mogą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe 
producentów leków. Niepokojący jest też ciągły wzrost konkurencji na 
rynkach, na którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. W przypadku niektó-
rych molekuł, firma musi konkurować nawet z 20 lekami generycznymi. 
Największym wyzwaniem jest wówczas nie wzrost, lecz utrzymanie swojej 
pozycji. Polski sektor leków musi także stawić czoła tanim producentom 
z Indii czy Chin. W sferze pozarynkowej – nowy program ramowy na lata 
2014-2020, gdzie można pozyskać środki na nowe projekty badawcze, bo 
aby polska farmacja mogła otrzymać największe dofinansowanie, jednostki 
B+R oraz przedsiębiorstwa farmaceutyczne muszą przedstawić ciekawe 
projekty badawcze. 

W przyszłym roku planujemy…
Polfa Tarchomin, zgodnie z założeniami strategicznymi, powinna się rozwijać. 
Nie da się tego jednak zrobić bez inwestycji. Jak wiadomo, inwestycje nie 
tylko w gospodarce, ale i w sferze przedsiębiorstw, działają mnożnikowo. 
Oznacza to, że kwota zainwestowana, np. w dobra produkcyjne, przyniesie 
w przyszłości znacznie większy zysk w porównaniu do tego, co zainwesto-
waliśmy. Kwestia konieczności inwestycji jest więc bezsprzeczna. Obecnie 
Polfa Tarchomin stara się przeznaczać swoje środki równomiernie na 4 
obszary działalności: 

uzyskanie dopuszczeń do obrotu i sprzedaż leków istniejących na innych 
rynkach geograficznych, 
penetracja rynku leków w Polsce lekami istniejącymi, 
nowe wdrożenia leków generycznych, 
unowocześnienie zasobów produkcyjnych. 

Wkopaliśmy ostatnio kamień węgielny pod nowoczesną wytwórnię substancji 
czynnych na potrzeby własne oraz eksportowe.  
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ROMAN GÓRNY
prezes zarządu i dyrektor generalny Herbapolu Lublin SA

Za największy sukces przemysłu farmaceutycznego w 2013 r. 
uważam…
Poprawę kondycji rynku wygenerowaną nie tylko intensywnym sezonem 
przeziębieniowym, ale również dynamicznym wzrostem, zarówno ilo-
ściowym jak i wartościowym, preparatów z innych kategorii – głównie 
suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Poza tym poszukiwanie 
partnerskiego funkcjonowania – w ramach współpracy z coraz silniej-
szymi i wciąż rosnącymi sieciami aptek o zasięgu ogólnokrajowym oraz 
regionalnym czy lokalnym. 

W tym roku jako znaczące osiągnięcie naszej firmy wymieniłbym…
Na rynku farmaceutycznym jest to 22% wzrost naszej spółki poprzez m.in. 
dalszy rozwój marki Żuravit – wprowadzenie nowych rozszerzeń produkto-
wych i umocnienie pozycji lidera – oraz rozbudowa marki Figura i wejście 
w kategorię suplementów diety wspomagających odchudzanie. W branży 
spożywczej zaś – odzyskanie pozycji lidera w kategorii herbat smakowych 
(nie czarnych) od największego herbacianego koncernu światowego.  

Tegoroczną porażką dla branży było…
Dla OTC był to rok stosunkowo udany mimo zawirowań na rynku leków 
na receptę. 

Największą trudność dla firmy w roku 2013 stanowiła…
Obrona pozycji na rynku produktów naturalnych i ziół mimo rosnącej 
rywalizacji w mediach oraz „walka” z konkurencją, która wchodzi z nowymi 
produktami i silną promocją apteczną. 

Wyzwaniem dla polskiego przemysłu farmaceutycznego w 2014 r.  
będzie…
Powrócić na stabilną ścieżkę wzrostu po znaczącej poprawie w 2013 roku 
na skutek intensywnego sezonu grypowego. 

W przyszłym roku planujemy…
Umocnić pozycję rynkową w segmencie produktów naturalnych i naszych 
głównych marek, rozbudować portfolio i jeszcze mocniej zaznaczyć pozycję 
lidera w ziołach i mieszankach.  

ARD VAN DER MEIJ
prezes zarządu Sandoz Polska Sp. z o.o.

Za największy sukces przemysłu farmaceutycznego w 2013 r. 
uważam…
Ożywienie rynku farmaceutycznego po ciężkim 2012 roku. Choć rok ob-
fitował w wyzwania, możemy przyznać, że przeprowadzono parę nowych 
inwestycji, udało się odnieść kilka sukcesów, wprowadzić na rynek nowe 
produkty, a także odnotować ogólny wzrost rynku.

W tym roku jako znaczące osiągnięcie naszej firmy wymieniłbym…
Rozpoczęcie rozbudowy naszego zakładu w Strykowie niedaleko Łodzi. Ta 
inwestycja, opiewająca na 125 milionów złotych, pozwoli stworzyć około 
130 nowych miejsc pracy. Jednocześnie jest to uznanie naszej wiedzy 
fachowej oraz zdolności do zaspokojenia zapotrzebowania klientów na 
najwyższej jakości leki generyczne.

Tegoroczną porażką dla branży było…
Trwający napływ negatywnych doniesień prasowych dotyczących związków 
między lekarzami a firmami farmaceutycznymi. Stworzony w ten sposób 
niekorzystny wizerunek nie pomaga branży farmaceutycznej w prowadzeniu 
tak koniecznych relacji z administracją rządową, mających na celu wypra-
cowanie wzajemnej platformy współpracy, pozwalającej na zapewnienie 
polskim pacjentom wysokiej jakości leków.

Największą trudność dla firmy w roku 2013 stanowiło…
Wprowadzanie na rynek różnorodnych nowych produktów przy ciągle 
zmieniającym się otoczeniu.

Wyzwaniem dla polskiego przemysłu farmaceutycznego w 2014 r.  
będzie…
Przejście przez negocjacje refundacyjne oraz dalsze wysiłki podejmowane 
przez nas w celu przekonania polskiego społeczeństwa o pozytywnym 
wpływie branży farmaceutycznej na zdrowie Polaków.

W przyszłym roku planujemy…
Nadal zapewniać polskim pacjentom wysokiej jakości, przystępne cenowo 
leki firmy Sandoz. Z niecierpliwością czekamy także na pierwszą partię 
produkcji pochodzącą z naszego rozbudowanego zakładu w Strykowie.
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MARYNIKA WOROSZYLSKA-SAPIEHA
dyrektor generalny Grupy Sanofi w Polsce

Za największy sukces przemysłu farmaceutycznego w  2013 r. 
uważam…
Małą nowelizację ustawy refundacyjnej, która przede wszystkim uprościła 
proces wnioskowania o ponowne objęcie refundacją leków znajdujących 
się już na wykazach. W  mojej ocenie nowelizacja jest efektem obie-
cującego dialogu między resortem zdrowia a  branżą farmaceutyczną. 
Ponadto sukcesem jest fakt, że rynek, który po 
wprowadzeniu ustawy refundacyjnej w  2012 r. 
gwałtownie się załamał, w tym roku zaczął rosnąć. 
Najnowsza prognoza firmy badawczej IMS Health 
zakłada, iż wartość całego rynku na koniec 2013 r. 
wyniesie 28,1 mld pln, tj. będzie większa o 6,2% 
niż w 2012 r.

W tym roku jako znaczące osiągnięcie naszej 
firmy wymieniłabym…
Mijający rok obfitował w ciekawe wydarzenia, choć 
niewątpliwie największym osiągnięciem, dla polskich 
pacjentów oraz całego środowiska diabetologicznego, 
było objęcie refundacją analogów długo działających 
insulin w  typie 2 cukrzycy. Od 1 września po 10 
latach starań polscy diabetycy mogą korzystać z leku, 
który wyznaczył standardy nowoczesnej insulinote-
rapii. To dobra wiadomość dla całego środowiska 
oraz nadzieja, że nowoczesne terapie zaczną być 
szerzej dostępne dla polskich pacjentów. Ważnym 
momentem dla Sanofi było uruchomienie w ramach 
grupy polskiego oddziału firmy Merial, światowego lidera branży wetery-
naryjnej. Wzmacniając swoją obecność na polskim rynku weterynaryjnym, 
potwierdziliśmy naszą pozycję jednej z czołowych firm farmaceutycznych 
w Polsce, oferującej kompleksowy portfel produktów.

Tegoroczną porażką dla branży było…
Po niemal dwóch latach funkcjonowania ustawy refundacyjnej warto 
zwrócić uwagę na jej skutki. Z jednej strony przyniosła duże „oszczędności” 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, ale niestety nie poprawiła zasadniczo 
sytuacji pacjentów w  kwestii dostępu do nowoczesnych terapii. Jako 
branża z  przykrością zauważamy, że wiele innowacyjnych preparatów, 
mających ugruntowaną pozycję w  zaleceniach międzynarodowych 
towarzystw naukowych, nadal pozostaje poza systemem finansowania 
ze środków publicznych. Mieliśmy nadzieję, że ustawa otworzy drogę 
polskim pacjentom do nowoczesnego leczenia, poprzez wykorzystanie 
oszczędności jakie dokonane zostały w  innych obszarach, związanych 
z systemem refundacyjnym. Biorąc pod uwagę fakt, że do listopada 2013 r. 
na listach leków refundowanych znalazło się jedynie kilka innowacyjnych 
substancji, można mieć wątpliwości czy ten cel jest realizowany. 2014 rok 
rozpoczynamy więc z nadzieją, że resortowi zdrowia uda się wypracować 
rozwiązania, dzięki którym polscy pacjenci będą mieli większy dostęp do 
innowacyjnych terapii.

Największą trudność dla firmy w roku 2013 stanowił…
Brak przewidywalności biznesu, wynikający m.in. z niepewności dotyczącej 
wyników negocjacji z  Ministerstwem Zdrowia oraz braku dostępności 

innowacyjnych produktów we wskazaniach, w których powinny być refun-
dowane. Warto również zwrócić uwagę na żmudny i mało przejrzysty proces 
negocjacji o odnowienie statusu refundacyjnego leków, które już znajdują 
się w systemie finansowania ze środków publicznych.

Wyzwaniem dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce w 2014 r.  
będzie…
Dalsze procedowanie tzw. dużej noweli ustawy refundacyjnej. Jedną 
z  najważniejszych kwestii będzie stworzenie sprawnego i  przejrzystego 

programu indywidualnego dostępu do preparatów stosowanych w leczeniu 
nowotworów, który zaspokoi potrzeby zarówno pacjentów, jak i środowiska 
onkologicznego. Zwróciłabym również uwagę na konieczność wypraco-
wania rozwiązań, dotyczących ubiegania się o finansowanie ze środków 
publicznych w  segmencie leków biopodobnych. Dotychczas te kwestie 
nie zostały przez ustawodawcę uregulowane. Ponadto, biorąc pod uwagę 
aktualne zmiany demograficzne w Polsce, w efekcie których obserwuje-
my silny trend starzenia się społeczeństwa, konieczne jest opracowanie 
kompleksowych rozwiązań, szczególnie w obszarze polityki zdrowotnej 
oraz społecznej. Powinniśmy stworzyć warunki, które pozwolą z  jednej 
strony na jak najdłuższe życie Polaków w dobrej kondycji, a w przypadku 
pacjentów, na jak najszybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej. 
Jestem przekonana, że warto inwestować w  innowacje w profilaktyce, 
leczeniu, organizacji systemu, bo w  efekcie możemy lepiej adresować 
wyzwania demograficzne oraz bardziej racjonalnie alokować ograniczone 
środki na ochronę zdrowia.

W przyszłym roku planujemy…
Jako branża niezmiennie mamy nadzieję na kontynuację dialogu z resor-
tem zdrowia w kwestiach stanowiących największe wyzwania dla całej 
branży farmaceutycznej, m.in. nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz 
zwiększania dostępności pacjentów do nowoczesnych terapii. Chcieliby-
śmy również zaangażować się czynnie w dyskusję na temat priorytetów 
polityki lekowej w  Polsce, która mam nadzieję zostanie zainicjowana 
w przyszłym roku.
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