
1 STYCZNIA
Rzeszowska fabryka Sa-
nofi rozpoczyna wytwa-
rzanie dermokosmety-
ków z serii Iwostin oraz 
Emolium. Dotychczas były one produkowane w Chociwiu. – Pla-
nujemy wypuścić na rynek prawie 52 mln opakowań leków i ko-
smetyków, blisko połowa jest przeznaczona na eksport – mówi 
Marek Ruchała, dyrektor przemysłowy Sanofi-Aventis w Polsce.

Źródło: Sanofi

Rosja planuje zablokować międzyna-
rodowych dostawców konkretnych 
leków, jeżeli na jej rynku nie będą 
wytwarzane przynajmniej dwa inne 
produkty alternatywne – informuje 
magazyn „PharmaTimes”. Ma to być 

zgodne ze strategią prezydenta Putina, który zapowiedział, że 
w  roku 2018 aż 90% „ważnych strategicznie” leków Rosja 
będzie wytwarzała sama.

Źródło: www.pharmrep.pl

22 STYCZNIA
Holenderska firma farma-
ceutyczno-kosmetyczna 
Fagron zamierza zain-
westować około 40 mln 
z ł  w  budowę nowego 
zakładu wraz z  centrum 
logistycznym w  Trzebini 
– informuje Stanisław 
Szczurek, burmistrz mia-
sta. Znajdzie tu pracę 
kilkadziesiąt osób.

Źródło: rynekzdrowia.pl 

1 LUTEGO
W  Gdańskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym 
zakończono pierwszy etap 
budowy nowoczesnego 
centrum badań i  rozwo-

ju Polpharma Biologics. 
Będą tu prowadzone pra-
ce nad lekami biotechno-
logicznymi, biopodobnymi 
i  bioulepszonymi, które 
umożliwią skuteczniejszą 
terapię schorzeń układu 
immunologicznego i ner-
wowego oraz leczenie 
nowotworów.

Źródło: Polpharma SA

21 LUTEGO
Komisja Europejska wzywa Polskę 
do usunięcia przeszkód w handlu 
suplementami żywnościowymi, 
które są produkowane lub wpro-
wadzane do 
obrotu zgodnie 
z unijnym pra-
wem w innych 
państwach 
członkowskich. Apel Komisji to 
wynik skarg importerów na uciąż-
liwe procedury stosowane przez 
nasze władze przy dopuszczaniu 
tych suplementów do obrotu 
na polskim rynku. Jeżeli Polska 
w ciągu dwóch miesięcy nie dosto-
suje przepisów do wymogów UE, 
sprawa może trafić do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Źródło: Krajowa Rada 
Suplementów i Odżywek

1 MARCA
W sprzedaży pojawia się preparat 
odtwórczy zawierający kombina-
cję propionianu flutykazonu oraz 
salmeterolu. Jego producentem jest 
Celon Pharma S.A. Stosowany przy 
leczeniu astmy specyfik składa się 
z substancji doskonale już znanych 
i charakteryzuje się takimi samymi 
właściwościami jak lek referencyj-
ny. Innowacyjny proces produkcji 
odbywa się przy dostępności 
i wykorzystaniu najnowszych tech-
nologii – m.in. precyzyjny proces 
napełniania blistrów warunkujący 
bardzo wysoką powtarzalność 
dawkowania. Preparat w  całości 
jest wytwarzany w Polsce.

Źródło: Celon Pharma S.A.
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W ciągu ostatnich 12 miesięcy w krajowym i światowym przemyśle farma-
ceutycznym wiele się działo. Przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia.

JAK BYŁO?
Alicja Kunicka

10 STYCZNIA
Świętująca w  tym roku 
150. rocznicę istnienia 
firma Bayer zorganizuje 
wiele okolicznościowych 
imprez na całym świecie. 
Polskę odwiedzi interak-
tywna wystawa popular-
nonaukowa dotycząca 
najważniejszych innowacji w obszarze zdrowia, ochrony roślin 
i  zaawansowanych tworzyw – informują media. – Spółka, 
która rozpoczęła działalność jako niewielka, lecz innowacyjna 
fabryka barwników w  Wuppertalu, jest obecnie globalnym 
przedsiębiorstwem, zatrudniającym ponad 110 tysięcy pracow-
ników – mówi dr Marijn Dekkers, prezes koncernu. Produkty 
firmy znane są na wszystkich kontynentach. Przykładem może 
być wytwarzana od 1899 roku słynna aspiryna. Obecnie pro-
wadzone przez Bayer HealthCare badania koncentrują się na 
kardiologii, hematologii, onkologii i diagnostyce obrazowej.

Źródło: Bayer
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10 MARCA
Europejska Organizacja Chorób Rzadkich (EURORDIS – Europe-
an Organisation for Rare Diseases) przyznaje wchodzącej w skład 
grupy Sanofi firmie Genzyme specjalne wyróżnienie za wybitny 
wkład w leczenie tego typu chorób.

Źródło: www.pharmrep.pl

8 MAJA
Koncern Pfizer ogłasza, 
że zawarł z  CVS, jedną 
z największych sieci aptek 
w Stanach Zjednoczonych, 

umowę o dystrybucji Via-
gry przez internet.

Źródło: rynekzdrowia.pl

21 MAJA
Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych  
– Grzegorz Cessak – pod-
pisuje z  Arthurem Issey-
egh, cypryjskim prezesem 
równorzędnej instytucji, 
porozumienie o współpra-
cy przy obrocie produktami 
leczniczymi oraz podczas 
przeprowadzania inspekcji 
badań klinicznych. Umowa 
ma obowiązywać przez 
najbliższe 3 lata.

Źródło: rynekzdrowia.pl

3 CZERWCA
Łódzka  Pol fa  zos ta je 
przekształcona w  spółkę 
komandytowo-akcyjną 

Sensilab. Na opakowa-
niach pozostaje jednak 
stara nazwa, bo – jak 
podkreślają władze firmy 
– mające już 80 lat logo 
jest dobrze rozpoznawal-
ne na rynku i  cieszy się 
zaufaniem.

Źródło: Polfa Łódź S.A.

5 CZERWCA
Lek SA zamierza zainwestować 
125 mln zł w rozbudowę swojego 
centrum produkcyjno-logistycz-
nego w  Strykowie koło Łodzi. 
Są tam już wytwarzane leki ge-
neryczne, teraz właściciele firmy 
chcą zwiększyć zakres działalności 
– informuje Marcin Kwiatkiewicz, 
rzecznik Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Źródło: rynekzdrowia.pl

Na rynku pojawia się gra eduka-
cyjna „Complications Combat” 
wyprodukowana przez firmy Bo-
ehringer Ingelheim oraz Eli Lilly. Jej 
celem jest propagowanie wiedzy na 
temat cukrzycy typu 2. Zadaniem 
graczy jest ochrona przedmiotów 
symbolizujących zdrowy styl życia 
i niszczenie obiektów przedstawia-
jących czynniki ryzyka.

Źródło: www.pharmrep.pl

6 CZERWCA
Polpharma SA otrzymuje Nagrodę 
Prezydenta RP w  kategorii „in-
nowacyjność” za opracowanie 
technologii i  wdrożenie do pro-

dukcji serii substancji aktywnych 
stosowanych w leczeniu osteopo-
rozy: alendronianu, risedronianu 
i  ibandronianu sodu oraz kwasu 
zoledronowego.

Źródło: Polpharma SA

7 CZERWCA
Należące do Sanofi przedsiębior-
stwo Merial otwiera w  Polsce 
swoją filię. Działająca w sektorze 
weterynaryjnym firma ma ruszyć 
na początku stycznia przyszłego 
roku. – Utworzenie Merial Poland 
jest ważnym krokiem w realizacji 
strategii rozwoju Sanofi w naszym 
kraju. Chcemy w  ten sposób 
wzmocnić swoją obecność na tu-
tejszym rynku – mówi Marynika 
Woroszylska-Sapieha, dyrektor 
generalny Sanofi w Polsce.

Źródło: Sanofi
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11 MARCA
Zaczyna obowiązywać zakaz wpro-
wadzania na rynki krajów należących 
do Unii Europejskiej kosmetyków 
testowanych na zwierzętach.

Źródło: rynekzdrowia.pl

24 KWIETNIA
Nawet 100 mln dolarów gotowa jest zainwestować starogardzka 
Polpharma w swoją nową fabrykę leków Chimpharm w Szym-
kiencie na południu Kazachstanu – pisze „Dziennik Bałtycki”. 
Zakład ma zostać modernizowany i rozbudowany tak, by linie 
produkcyjne spełniały standardy międzynarodowe i możliwe 
było wdrożenie norm jakościowych GMP. Chimpharm to 
spółka farmaceutyczna działająca od 130 lat. Jej sztandarowym 
produktem jest Santonina – lek przeznaczony do zwalczania 
pasożytów przewodu pokarmowego.

Źródło: Dziennik Bałtycki

24 KWIETNIA
W zeszłym miesiącu 
zakończono rozbudowę 
budynku laboratoryjne-
go ICN Polfy Rzeszów – 
informuje firma. Obiekt 
ma teraz trzy kondygna-
cje naziemne o łącznej 
powierzchni użytkowej 
670 m2 i kubaturze 3100 m3. Rozbudowa kompleksu umożliwiła 
optymalne rozlokowanie poszczególnych pracowni.

Źródło: ICN Polfa Rzeszów S.A.

28 KWIETNIA
GlaxoSmithKline zajmuje pozycję lidera w Rankingu Odpo-
wiedzialnych Firm 2013 w klasyfikacji ogólnej największych 
przedsiębiorstw w Polsce oraz w kategorii branżowej „Farmacja 
i Medycyna”. Na dwóch kolejnych miejscach uplasowała się 
Polpharma SA oraz Grupa Sanofi.

Źródło: www.pharmrep.pl

29 KWIETNIA
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ogłasza „Raport dotyczący 
inwestorów w badania i rozwój w Polsce”. Polpharma zajmuje 
5 miejsce w  gronie 795 krajowych przedsiębiorstw ujętych 
w zestawieniu, z wydatkami na poziomie 61,6 mln zł.

Źródło: www.pharmrep.pl
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18 CZERWCA
Zakład produkcyjny Polfy Warszawa, który dzisiaj stoi na war-
szawskiej Woli, zostanie przeniesiony do Duchnic w Tarnobrze-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie grupa Polpharma ma 
swoją fabrykę – informuje Puls Biznesu.

Źródło: Puls Biznesu

31 LIPCA
Zakład Farmaceutycz-
ny  Amara  in fo rmu je, 
że otrzymał dotację na 
unowocześnienie procesu 
produkcyjnego. Środki 
pochodzą m.in. z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Źródło: Amara

25 SIERPNIA
USP Zdrowie uruchomia 
swój najnowszy projekt 
– Centrum Stworzone dla 
Zdrowia, pozwalające od-
wiedzającym poszerzyć 
wiedzę o  prawidłowym 
stylu życia oraz poznać 

aktualny stan własnego 
organizmu.
Źródło: www.pharmrep.pl

26 SIERPNIA
Budowa nowej fabryki 
trwa, prace są już bardzo 
zaawansowane – informu-

ją władze spółki Sensilab, 
czyli dawnej Polfy Łódź.

Źródło: Sensilab Polska

27 SIERPNIA
W Polsce rozpoczyna działalność 
spółka Helix. Jest ona polskim 
oddziałem kanadyjskiej firmy 
Helix BioPharma Corporation, 
zajmującej się tworzeniem in-
nowacyjnych leków używanych 
w terapii nowotworów.

Źródło: www.pharmrep.pl

30 SIERPNIA
Polpharma zostaje wyróżniona 
w trzeciej edycji konkursu „Lide-

rzy Zrównoważonego Rozwoju”. 
Nagrodę przyznano za użycie ma-
kulatury do produkcji opakowań 
leków. W ten sposób firma przez 
rok zaoszczędziła 1,4 mln zł.

Źródło: Polpharma SA

1 WRZEŚNIA
Zaczyna obowiązywać nowa li-
sta leków refundowanych. Po 
raz pierwszy pojawia się na niej 
analog insuliny Lantus (insulina 
glargine), który jest stosowany 
w  leczeniu cukrzycy typu 2. To 

przełom, na który polscy pacjenci 
oraz środowisko lekarskie czekało 
od 10 lat. Glargina jest obecnie 
najczęściej używaną insuliną na 
świecie. – Specyfik ten nie ma 
tak zwanego szczytu działania, 
co oznacza, że zachowuje stałe, 
równomierne stężenie we krwi 
pacjenta przez całą dobę – pod-
kreślają specjaliści.

Źródło: Procontent 
Communication
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26 CZERWCA
Teva Pharmaceutical ogłasza wprowadzenie generycznej wersji 
Viagry na rynki Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, 
Szwajcarii, Irlandii, Austrii, Belgii i Danii.

Źródło: www.pharmrep.pl

1 LIPCA
Główny Inspektorat Farmaceutyczny przenosi się do nowej sie-
dziby przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie. Numery telefoniczne 
do głównego inspektora farmaceutycznego oraz departamentów 
inspekcji ds. wytwarzania oraz nadzoru pozostają bez zmian. 
Natomiast nowy numer (22 635 99 66) ma od dziś kancelaria GIF.

Źródło: Główny Inspektorat Farmaceutyczny

4 LIPCA
Wchodzi w życie tzw. mała nowelizacja ustawy refun-
dacyjnej. Dotyczy ona uproszczeń w zakresie kolejnych 
wniosków o objęcie refundacją produktów znajdują-
cych się już w odpowiednich wykazach. Zgodnie z art. 
2 uproszczenia stosuje się do wniosków już złożonych, 
a jeszcze nierozpatrzonych.

Źródło: rynekzdrowia.pl

15 LIPCA
PZU chce zdobyć milion klientów, oferując firmom polisę upraw-
niającą pracowników oraz ich rodziny do zakupu antybiotyków za 
20% ceny – informuje dziennik „Rzeczpospolita”. – Uzupełniamy 
ofertę o produkt, który będzie mógł być kupowany przez samych 
pracowników, a nie tylko pracodawców, oraz który będzie do-
stępny również dla członków rodzin pracowników, w tym dzieci 
– tłumaczy gazecie Artur Smolarek, jeden z dyrektorów PZU.

Źródło: Rzeczpospolita

19 LIPCA
Lek Acard zostaje nagrodzony Kryształowym Go-
dłem i Kryształową Statuetką European Trusted 
Brand 2013. O wyróżnieniu zadecydowała jakość 
specyfiku, stosunek wartości do ceny, wyrazisty wi-
zerunek rynkowy oraz zrozumienie przez producenta 
potrzeb klientów. Doceniono też społeczną odpo-
wiedzialność firmy. Każde kryterium walidowane 
było w pięciostopniowej skali. Oceny dokonywali 
sami konsumenci. European Trusted Brands to jedno 

z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, 
przeprowadzane w Europie na zlecenie wydawnictwa Reader’s 
Digest. Realizacją i opracowaniem wyników zajmuje się firma Wy-
man Dillon Ltd. UK. Tegoroczne badanie odbyło się w 12 krajach.

Źródło: Polfa Warszawa S.A.
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3 WRZEŚNIA
Amgen przejmuje za 10,4 mld dolarów producenta leków on-
kologicznych Onyx. Amgen jest największą firmą biotechnolo-
giczną świata. Jej najważniejsze produkty to Prolia stosowana 
w osteoporozie oraz Enbrel używany w leczeniu reumatoidalnego 
zapalenia stawów i chorób skóry.

Źródło: www.pharmrep.pl

17 PAŹDZIERNIKA
Celon Pharma S.A. została 
wyróżniona nagrodą „In-
nowator Wprost 2013” 
w  kategor i i  Farmacja 

i  Medycyna. Podstawą 
rankingu jest  „Raport 
o  innowacyjności gospo-
darki Polski”, w  którym 
Instytut Nauk Ekonomicz-
nych wyłonił 500 najbar-
dziej innowacyjnych firm 
w Polsce. 

Źródło: Celon 
Pharma S.A.

18 PAŹDZIERNIKA
Bronisław Komorowski 
podpisuje nowelizację 
Prawa farmaceutycznego, 
która ma zwiększyć efek-
tywność monitorowania 
niepożądanych działań 
produktów leczniczych 
– informuje Kancelaria 
Prezydenta. Nowela do-
stosowuje polskie przepisy 
do ustawodawstwa Unii 
Europejskiej. Średnia wy-
krywalność przypadków 
niepożądanych działań 
produktów leczniczych 
ma wzrosnąć w  ciągu 
najbliższej dekady z  ok. 
3 tys. do 20 tys. rocznie.

Źródło: PAP

21 PAŹDZIERNIKA
Światowe media rozpisują się 
o możliwej fuzji dwóch szwajcar-
skich gigantów farmaceutycznych 
– Novartis i Roche. – Novartis od 
pewnego czasu poszukuje możli-
wości zainwestowania nawet 10 
mld USD, ale jednocześnie szykuje 
się do sprzedaży niektórych swoich 
spółek – informują agencje.

Źródło: PAP

Firma Boehringer Ingelheim ogła-
sza, że amerykańska agencja FDA 
przyznała status leku przełomo-
wego (ang. Breakthrough Thera-
py) wolasertybowi, wybiórczemu 
i  silnemu inhibitorowi kinazy 
(na rodzaj nowotworu złośliwego 
układu krwiotwórczego).

Źródło: www.pharmrep.pl

31 PAŹDZIERNIKA
Medana Pharma S.A. – lider 
w  produkcji leków pediatrycz-
nych i preparatów witaminowych  

– rozbudowuje park maszynowy 
i infrastrukturę w zakładzie w Sie-
radzu – informują agencja prasowa 
oraz Grupa Polpharma. Zakup 
nowoczesnej linii do produkcji 
miękkich kapsułek żelatynowych 
pozwoli zwiększyć efektywność 
produkcji o  130% w  skali roku. 
Wartość przedsięwzięcia wyniosła 
ponad 4,3 mln euro i  w  całości 
została sfinansowana ze środków 
własnych. Firma zwiększa także 
zatrudnienie.

Źródło: Polpharma SA

13 LISTOPADA
Już do stu krajów na całym świecie 
trafiają produkty z  fabryki GSK 
w Poznaniu. Kolejnym rynkiem za-
granicznym dla największego pol-
skiego eksportera farmaceutyków 
jest Wenezuela – informuje firma.

Źródło: GlaxoSmithKline
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13 WRZEŚNIA
Zwiększenie efektywności 
monitorowania niepożąda-
nych działań produktów lecz-
niczych – to główne założenie 
nowelizacji Prawa farmaceu-
tycznego, którą uchwala sejm. 
Nowelę popiera 296 posłów, 
15 wstrzymuje się od głosu, nikt nie jest przeciw.

Źródło: PAP

23 WRZEŚNIA
Polskie przedsiębiorstwo Selvita oraz brytyjska firma H3 Biome-
dicine Inc. ogłaszają podjęcie strategicznej współpracy mającej 
na celu opracowanie przełomowych, genetycznie zindywidu-
alizowanych leków stosowanych w terapiach onkologicznych.

Źródło: www.pharmrep.pl

10 PAŹDZIERNIKA
Resort zdrowia przedstawia projekt nowego rozporządzenia 
w sprawie sposobu i trybu przygotowania oraz uzgadniania 
komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania pro-
duktów leczniczych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

13 PAŹDZIERNIKA
W Łodzi rozpoczyna działalność nowa 
fabryka produkująca m.in. opakowania 
do leków. Zakład, w którym docelowo 
ma pracować 130 osób, należy do nie-
mieckiej firmy August Faller KG.

Źródło: Gazeta Wyborcza

15 PAŹDZIERNIKA
Japońskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne Takeda zamierza 
zwiększyć o połowę swoją produkcję w Polsce – deklarują przed-
stawiciele firmy podczas symbolicznego rozpoczęcia rozbudowy 
zakładu w Łyszkowicach pod Łowiczem.

Źródło: www.pharmrep.pl

16 PAŹDZIERNIKA
Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędzi w tym roku na refun-
dacji leków 1,2 mld zł, a na finansowaniu programów lekowych 
i chemioterapii 518 mln zł – wynika z prognoz zaprezentowa-
nych przez IMS Heath.

Źródło: PAP
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