
Polfa Tarchomin S.A. obchodzi w tym roku 190. rocznicę powstania. Zakład, 
który rozpoczął działalność w 1823 roku jako Fabryka Płodów Chemicznych, 
w swojej historii produkował już ocet spożywczy, grzebienie, guziki, atrament, 
pastę do butów, ale i kosmetyki, penicylinę oraz insulinę...

Kolebka  
polskich antybiotyków

historia
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LATA 30.

Widok fabryki  
z lotu ptaka

N
a początku XIX wieku nie istniały jeszcze 

w Polsce fabryki farmaceutyczne z prawdzi-

wego zdarzenia. Zaczątkiem były tu prywatne 

apteki produkujące preparaty głównie na własny 

użytek. Posiadały one zazwyczaj swoje laboratoria, 

jednak skromne, o  małej powierzchni. Z  czasem 

zaczęły powstawać duże i  dobrze zorganizowane 

jednostki, zaopatrujące znaczną część danego regionu 

w produkty lecznicze.

Jedną z  takich aptek połączonych z  laboratorium 

była Fabryka Płodów Chemicznych, założona w 1823 

roku przez Ludwika Hirschmanna i Jana Chryzostoma 
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wytwarzania preparatów inozytofosforowych. Leki te 

ukazały się pod nazwą handlową Phosphit-Spiess, były 

robione wyłącznie z polskich surowców i opierały się 

na oryginalnej polskiej technologii. 

Zanim jeszcze Phosphit-Spiess okazał się dużym 

sukcesem, kilka innych preparatów pozwoliło znacząco 

zwiększyć obroty przedsiębiorstwa. I wojna światowa 

zahamowała rozwój zakładów w Tarchominie i po-

zbawiła właścicieli całej zarobionej gotówki, która 

wywieziona została bezpowrotnie do banku w Mo-

skwie. Rodzina Spiessów postanowiła więc sprzedać 

część swoich akcji firmom francuskim. Był to jedyny 

sposób, aby uratować przedsiębiorstwo od upadku. 

Innym problemem firmy był w  tym czasie brak 

podstawowych surowców chemicznych do produkcji 

leków na światowych rynkach. Dlatego też prezes 

Ludwik Spiess postanowił zwiększyć zatrudnienie 

w laboratorium przy ul. Daniłowiczowskiej i wytwa-

rzać półprodukty na własną rękę. Zakład nawiązał też 

współpracę z  Politechniką Warszawską, co wkrótce 

zaowocowało uruchomieniem produkcji dziesiątek 

nowych preparatów. 

W  1926 roku fabryka zaczęła syntezę barbitu-

ranów, a  2 lata później produkcję witaminy D na 

podstawie własnej technologii naświetlania drożdży 

lampą kwarcową. W 1929 r. rozwinięta została pro-

dukcja preparatów przysadki mózgowej. Po 4 latach 

zarejestrowano pierwsze organopreparaty, zaś w 1936 

roku rozpoczęto wytwarzanie produktu sulfamidowego 

o nazwie Septazin, który był chlubą nie tylko firmy, ale 

i całego kraju. 

historia
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LATA 40. 

Suszenie surowców do 
produkcji preparatów

Kijewskiego. Jej siedziba pierwotnie mieściła się przy 

ulicy Solec w  Warszawie, 3 lata później właściciele 

przenieśli jednak swoją fabrykę do podwarszawskiej 

wsi Tarchomin. Pierwszymi produktami zakładu były: 

ocet spożywczy i inne octany oraz tzw. blejwajsy, czyli 

zasadowe węglany ołowiu. 

W 1860 roku pomocnik aptekarski Ludwik Spiess 

kupił od założycieli fabrykę w Tarchominie i postanowił 

znacznie rozszerzyć jej profil działalności. W ten sposób, 

wkrótce po przejęciu, zakład wytwarzał już ocet spiry-

tusowy oraz estragonowy, a  także: nawozy sztuczne, 

węgiel kostny, mączkę kostną, łój kostny, klej, amoniak, 

glicerynę, wyroby z kości, grzebienie i guziki. W ciągu 

kolejnych lat uruchomiona została produkcja surogatu 

kawy oraz wielu artykułów gospodarstwa domowego, 

np. wosku, atramentu czy pasty do butów. 

Tak szerokie portfolio tarchomińskiej fabryki utrzy-

mało się aż do 1907 roku, kiedy syn Ludwika Spiessa, 

po 58 latach zarządzania zakładem przez swojego ojca, 

sprzedał część odpowiedzialną za produkcję asortymen-

tu, który nie był ściśle związany z lecznictwem. Od tego 

czasu przedsiębiorstwo zaczęło specjalizować się przede 

wszystkim w produkcji preparatów farmaceutycznych. 

Choć chemiczne specyfiki pojawiły się w produkcji 

już w 1907 roku, to na pierwszy opatentowany lek 

trzeba było poczekać jeszcze 10 lat. Efektem pracy 

czterech chemików z laboratorium badawczego, które 

tarchomiński zakład zorganizował przy ulicy Dani-

łowiczowskiej 16, było uruchomienie w  1917 roku 
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W tym czasie fabryka, obok leków, produkowała 

także bardzo dobre preparaty kosmetyczne, wzorowa-

ne na produktach francuskich. Były to kremy, pudry, 

perfumy, środki do pielęgnacji włosów i artykuły do 

golenia, a wszystko to pakowane w ekskluzywne ko-

baltowe opakowania.

W okresie międzywojennym firma systematycznie 

rozwijała swój asortyment i zwiększała produkcję, która 

pokrywała aż 12% całego krajowego zapotrzebowania. 

Wszystko skończyło się w 1939 roku wraz z wybuchem 

II wojny światowej. 

Wojna niszczy zakład

Wszystkie wydziały produkcyjne zakładów w Tar-

chominie zostały zniszczone podczas pierwszych miesię-

cy wojny. Już w 1940 roku udało się je jednak częściowo 

odbudować i wznowić produkcję, choć w ograniczonym 

zakresie, ze względu na trudności ze zdobyciem surow-

ców i na restrykcyjną politykę okupanta. 

Kolejnym ciosem dla firmy było zdemontowanie 

i wywiezienie przez Niemców większości cennych ma-

szyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji leków. 

Ale i bez tego, w końcowych latach wojny, praca była 

niezwykle trudna. Trwał ostrzał artyleryjski, pracowni-

cy bali się wracać do domów, wielu zresztą nie miało 

już swoich mieszkań. Załoga chroniła się w piwnicach 

fabryki, utrzymując się ze sprzedaży octu, który sama 

produkowała i sprzedawała okolicznym sklepom.

Po wojnie prace w zakładzie polegały głównie na 

uporządkowaniu terenu, odbudowaniu zniszczeń i pro-

dukcji podstawowych preparatów takich jak maść prze-

ciwgrzybiczna, jodyna czy nalewki ziołowe. Największe 

dochody jednak ciągle przynosiła produkcja octu. 

W  1946 roku zakład otrzymał z  banku wysoką 

pożyczkę, zaczęła się odbudowa fabryki na szeroką 

skalę. W tym samym czasie zaczęto także zajmować się 

sprawami socjalnymi pracowników. Powstała stołówka, 

firma zaopatrywała załogę w produkty rolne sprzedawa-

ne na kiermaszach, organizowała dojazdy do pracy przy 

KALENDARIUM

1823 

Ludwik Hirschmann i Jan Chryzostomn Kijewski otwierają 
w Warszawie przy ulicy Solec Fabrykę Płodów Chemicznych

1826 
Ludwik Hirschmann buduje w Tarchominie fabrykę octu; 
w tym samym roku zakład dzierżawi aptekarz Henryk 
Bogumir Spiess

1860 
Ludwik Spiess kupuje fabrykę w Tarchominie i zaczyna 
wytwarzać preparaty farmaceutyczne i kosmetyczne

1907 
Na rynku pojawiają się pierwsze wyprodukowane 
w Tarchominie specyfiki opatrzone znakiem firmowym Spiess

1912 
Uruchomienie przy ulicy Daniłowiczowskiej 16 w Warszawie 
laboratorium badawczego, w którym opracowane są nowe 
preparaty lecznicze

1925 
Rozpoczęcie produkcji szczepionek

1936 
Uruchomienie produkcji Septazinu – pierwszego polskiego 
sulfonamidu

1939 
Fabryka wytwarza 16 preparatów leczniczych w różnych 
postaciach, dawkach i stężeniach 

1948 
W laboratorium badawczo-doświadczalnym otrzymano 
pierwsze 4 gramy polskiej penicyliny

1950 
Upaństwowienie zakładów na mocy dekretu z 26 
października 1950 r.

1953 
Rozpoczęto produkcję insuliny

1961 
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne otrzymują znak 
graficzny – stylizowana literkę „f” umieszczoną w okręgu

1978 
Rozpoczęcie budowy nowej wytwórni antybiotyków 
zwiększającej zdolności produkcyjne zakładu

1994

Przekształcenie Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych 
Polfa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa

2004 
Utworzenie Polskiego Holdingu Farmaceutycznego, 
w którego skład wchodzą: Polfa Tarchomin S.A., Polfa 
Pabianice S.A. i Polfa Warszawa S.A.

LATA 50.

Dozowanie proszków 
do fiolek
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pomocy 8 zakupionych autokarów, a także wprowadziła 

darmową opiekę zdrowotną. 

Rok później zapadła przełomowa, jak się potem 

okazało, decyzja. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego po-

stanowiło ulokować w Tarchominie pierwszą w Polsce 

fabrykę penicyliny. Technologia produkcji i wyposażenie 

laboratoriów pochodziły z Kanady. Firma otrzymała je 

w charakterze daru z funduszu Administracji Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy.

Penicylina wchodzi na rynek

8 grudnia 1948 roku laboratorium naukowo-do-

świadczalne utworzone przy tarchomińskich zakładach 

wyprodukowało pierwsze 4 gramy polskiej penicyliny. 

To wydarzenie na zawsze zmieniło firmę. Rozpoczęto 

budowę całej fabryki tego leku. Rok później, w obec-

ności ministra przemysłu ciężkiego oraz wiceministra 

zdrowia ruszyła fermentacja penicyliny oraz jej wytwa-

rzanie na masową skalę. Tarchomińskie zakłady stały 

się kolebką polskich antybiotyków. 

W czasie gdy fabryka uruchamiała produkcję pierw-

szej polskiej penicyliny, władze wprowadzały kolejne 

dekrety, które upaństwawiały wszystkie polskie firmy 

farmaceutyczne. W ten sposób w 1950 roku nadzór nad 

tarchomińskimi zakładami przejął minister przemysłu 

chemicznego. Połączono również największe przedsię-

biorstwa państwowe w jedną organizację, a o nazwie da-

nej jednostki decydowało położenie. Tak powstały m.in. 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne. Do nazwy tej 

10 lat później dodane zostało słowo „Polfa". Miało to 

ujednolicić nazewnictwo przedsiębiorstw zrzeszonych 

w Zjednoczonym Przemyśle Farmaceutycznym.

Polska Ludowa i rozwój zakładu 

Na początku lat 60. w tarchomińskiej Polfie funkcjo-

nowało 6 wydziałów (biologii, 

syntezy, barbituranów, chemii 

antybiotyków, insuliny oraz 

form farmaceutycznych). Po-

wstawały także laboratoria in-

terwencyjno-badawcze i nowe 

wydziały. Wykształciły się też 

podstawowe grupy leków,  

przede wszystkim: antybiotyki, 

insuliny, pochodne benzodwu-

azepiny i  barbiturany. Po raz 

pierwszy uruchomiona została 

nowa forma – preparaty w ae-

rozolu (freon wypychał z meta-

lowych opakowań substancje 

lecznicze, kierowane w formie 

mgiełki bezpośrednio na chore 

miejsca). 

Lata 70. to modernizacja 

pakowni, budowa nowego 

magazynu oraz montaż no-

woczesnych linii, a  także po-

czątek troski o ekologię. Firma 

częściowo sfinansowała wtedy 

budowę oczyszczalni ścieków 

LATA 50. 

Jeden z budynków 
produkcyjnych

LATA 60. 

Przeglądanie i pako-
wanie ampułek

historia
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dla okolicznych osiedli i  wybudo-

wała Centralną Stację Regeneracji 

Rozpuszczalników. Uzyskała wysoki 

kredyt w Stanach Zjednoczonych na 

budowę nowej wytwórni antybioty-

ków, która zaspokoiła zwiększone 

potrzeby produkcyjne, co przełożyło 

się na wzrost sprzedaży oraz zysków 

przedsiębiorstwa. 

Lata 80., 90. i początek XXI 

wieku 

Ten okres w dziejach Polfy Tar-

chomin to czas rozbudowy i rozwoju 

zakładu, ale także dostosowywania 

się do realiów gospodarki wolnoryn-

kowej. Pod koniec lat 80. ukończony 

został długoletni cykl inwestycyjny obejmujący realiza-

cję obiektu wytwórni surowej penicyliny i erytromycyny. 

Polfa oddała wówczas do użytku największą instalację 

biotechnologiczną w  tej części Europy, a  jej majątek 

uległ podwojeniu. 

1 sierpnia 1994 r. Polfa została przekształcona 

z  przedsiębiorstwa państwowego w  Jednoosobową 

Spółkę Skarbu Państwa. Nowe władze firmy jeszcze tego 

samego roku rozpoczęły realizację programu ważnych 

działań inwestycyjnych: 

modernizacji oddziału insuliny, dzięki czemu Polfa 

w krótkim czasie uzyskała pozycję lidera produkcji 

wysokooczyszczonej insuliny na rynku krajowym;

rozbudowy i modernizacji bazy produkcyjnej pe-

nicyliny i erytromycyny, po których Polfa stała się 

liderem jakości produkowanej erytromycyny w Pol-

sce, a jej udział w produkcji na rynku światowym 

wynosił 10%; 

przebudowy obiektu konfekcji form suchych peni-

cylinowych; 

wybudowania nowego oddziału aerozoli. 

Całość procesu inwestycyjnego uzupełniło otwarcie 

pierwszej hurtowni leków.

Uruchamianie nowoczesnych linii produkcyjnych 

i wykorzystywanie najnowszych technologii sprawiły, 

że Polfa stała się kuźnią kadry farmaceutycznej. Wielu 

absolwentów farmacji swoje pierwsze kroki kierowało 

właśnie tutaj, a współpraca z młodymi i ambitnymi 

naukowcami zaowocowała wieloma patentami na leki. 

Dzisiaj Polfa Tarchomin S.A. jest jedną z najwięk-

szych firm generycznych w kraju. Jest liderem w ob-

szarze leków przeciwinfekcyjnych, a w grupie insulin, 

preparatów psychotropowych oraz dermatologicznych 

posiada ważną pozycję rynkową. 

Opracowano na podstawie albumu „Polfa Tarchomin 

S.A. 190 lat”, fot.: Tarchomińskie Zakłady Farmaceu-

tyczne „Polfa” S.A.

HALA  

FERMENTACYJNA

Produkcja brzeczki 
tetracykliny

LATA 70. 

Tunel służący do wyparzania ampułek na oddziale dozowni

OBECNY WYDZIAŁ PAKOWNI
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