
Patrycja Misterek

Wprowadził na rynek pierwszy lek bionastępczy, a jego produkty są dostępne dla 

90% ludności świata – Sandoz odgrywa jedną z głównych ról na scenie globalnego 

rynku farmaceutycznego. Jego historia rozpoczęła się w XIX wieku w Szwajcarii.

Pakowanie ampułek 

w kartoniki

historia
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SANDOZ W PIGUŁCE

mieście Holzkirchen, położonym na południe 

od Monachium;

leków generycznych – opracowuje, produkuje 

i  dystrybuuje leki, wobec których wygasła 

ochrona patentowa, a także środki farmaceu-

tyczne i biotechnologiczne substancje czynne;

tysiąca substancji;

około 90% ludności świata;

&rmy obejmuje doustne leki o przedłużonym 

uwalnianiu, inhalatory, systemy transdermalne 

oraz nowoczesne leki bionastępcze (generycze 

odpowiedniki oryginalnych leków biotechno-

logicznych);

-

nych na całym świecie;

-

wymi oraz międzynarodową siecią zakładów 

produkcyjnych i  technologicznych centrów 

rozwoju;

-

kiem &rmy wyniosła 9,5 miliarda dolarów;

w 140 krajach;

-

nia 2010 r., kontynuując tradycję marki Lek 

Polska oraz Hexal;

-

dzi wytwarzane są leki dla 45 państw świata; 

zatrudnionych jest t amok. 300 pracowników;

pracowników, a  siedziba firmy znajduje się 

w Warszawie. 

Pakowanie preparatu wapniowego Magazyn półproduktów

Przygotowywanie czekoladowych tabletek Calcium-Sandoz

historia
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KALENDARIUM

1886  założenie przez Edwarda Sandoza i Alfreda Kerna 

Zakładu Chemicznego Kern & Sandoz w Bazylei 

(Szwajcaria); produkcja barwników  błękitu 

alizarynowego oraz auraminy,

1895  przekształcenie &rmy w spółkę giełdową; pro-

dukcja pierwszych farmaceutyków (antypiryna 

– lek przeciwgorączkowy),

1899   rozpoczęcie produkcji sacharyny   syntetycznego 

słodzika dla diabetyków,

1917  prof. Arthur Stoll tworzy dział farmaceutyczny; 

badania doprowadzają do wyizolowania ergo-

taminy, wprowadzonej 3 lata później do obrotu 

pod nazwą handlową Gynergen,

1929  rozpoczęcie produkcji Calcium Sandoz  prze-

łomowego wówczas produktu stosowanego 

w terapii wapniowej,

1939  zmiana nazwy na Sandoz Ltd.

1943  uruchomienie produkcji środków ochrony roślin,

1951  wprowadzenie na rynek pierwszej penicyliny 

odpornej na kwas żołądkowy, 

1963  przejęcie austriackiej &rmy Biochemie GmbH 

i  początek masowej produkcji antybiotyków 

oraz substancji rozwijanych na bazie  biotech-

nologii,

1964  otwarcie pierwszego centrum badawczego 

Sandoz poza Szwajcarią (East Hanover, USA),

1967  fuzja z Wander Ltd.; rozszerzenie oferty o pro-

dukty dietetyczne (Ovaltine, Isostar),

1975  rozpoczęcie działalności na rynku nasiennictwa 

poprzez przejęcie &rmy Rogers Seed Co. z USA 

oraz kilku &rm z Europy,

1982  przejęcie &rmy Wasa (szwedzkiego producenta 

pieczywa chrupkiego),

1990  przekształcenie Sandoz Ltd. w holding o nowej 

strukturze korporacyjnej,

1994  przejęcie &rmy Gerber Babyfood,

1995  ustanowienie nowej struktury organizacyjnej, 

opartej na trzech głównych działach: farmacja, 

żywność, chemia dla rolnictwa,

1996  Sandoz i Ciba-Gaigy łączą się w  jednej z naj-

większych fuzji w historii światowej gospodarki; 

powstaje Novartis,

2002  przejęcie Lek Pharmaceuticals d.d., będącego 

największym producentem farmaceutyków 

w Słowenii,

2003  Novartis skupia cały swój biznes generyczny pod 

jedną globalną marką Sandoz,

2006  Sandoz, jako pierwsza &rma generyczna w hi-

storii, wprowadza na rynek UE i USA lek biopo-

dobny  hormon wzrostu Omnitrope®; prace nad 

nim w dużej mierze toczyły się w Polsce,

2012  akwizycja amerykańskiej &rmy Fougera Pharma-

ceuticals; Sandoz staje się największą na świecie 

generyczną &rmą dermatologiczną.

Proces 

napełniania 

ampułek

Asystentka laboratoryjna
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W zakładzie produkcyjnym Lek w Strykowie  

k. Łodzi wytwarzane są leki dla 45 państw świata; 

zatrudnionych jest ok. 300 pracowników

Pod nazwą Sandoz 

%rma działa w Polsce 

od stycznia 2010 r., 

kontynuując tradycję 

marki Lek Polska oraz 

Hexal


