
Im starsze,  
tym lepsze?
Patrycja Misterek

Czy zakład farmaceutyczny może być jak wino? Polpharma w tym roku kończy 78 

lat, ale mimo wieku trzyma się bardzo dobrze. Przeszła okres od wytwarzania  

wyłącznie ampułek z wodą redestylowaną przez Etopirynę Goździkowej, aż po 

projektowanie leków biotechnologicznych. Od niewielkiego zakładu w Starogardzie 

Gdańskim przeistoczyła się w międzynarodową grupę farmaceutyczną. 

Lata 30.

Założyciel fabryki, aptekarz 

Kurt Boskamp

Lata 30.

Pracownicy przed-

wojennej Polpharmy 

prezentują sztan-

darowy produkt – 

Aspirynę
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POLPHARMA W LICZBACH:

POZYCJA RYNKOWA

PRACOWNICY

 i za granicą.

 

 Idealny Pracodawca przeprowadzonym wśród  

 18 tys. studentów w Polsce.

PRODUKTY

 

 a 400 w fazie rozwoju.

 

 Polpharmy. 

 

 "rmy.

MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE

 

 milionów jednostek form płynnych rocznie  

 (Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  

 w Starogardzie Gdańskim).

 

STANDARDY JAKOŚCI

 

 

 inspekcje odbyły się w latach 2004, 2009 i 2012.

INNOWACJE

 

 Grupy Polpharma, gdzie pracuje łącznie 400  

 wysoko wykwali"kowanych specjalistów.  

 

 nych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku  

 w rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych  

 PAN.

Lata 50.

Budowa sublimatora do oczyszczania kwasu salicylowego

Lata 40. Pierwszy w Polsce autoklaw do syntezy kwasu salicylowego, 

który przyspieszył produkcję m.in. środków przeciwbólowych

Lata 40. Zniszczone budynki fabryki w okresie okupacji, obecna ulica Kościuszki 

(Starogard Gdański)
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Z HISTORII FIRMY:

1935 – w Starogardzie Gdańskim powstaje Polska Fabryka Chemiczno

-Farmaceutyczna „Polpharma”.

Lata 30. – produkcja w fabryce odbywa się na licencji "rmy Bayer.

Lata 40. – pierwszym preparatem, którego produkcję uruchomiono po 

wojnie, jest woda redestylowana w ampułkach, służąca jako rozpuszczal-

nik do sporządzania leków w postaci iniekcji.

1945

chemicy – Zygmunt Gmaj i Jerzy Sumczyński.

1951 – fabryka zmienia nazwę na „Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne”.

1959 – przedsiębiorstwo wchodzi w skład Zjednoczenia Przemysłu 

Farmaceutycznego „Polfa”.

1974 – wprowadzono nową postać leku – tabletki musujące – dla 

preparatu Polopiryna C.

Lata 80. – eksport substancji farmaceutycznych i leków stanowi ok. 

kontynentach.

Lata 90. – "rma zaczyna budowę nowego budynku do produkcji stałych 

form leków.

Lata 90. – "rma zaczyna budowę nowego budynku do produkcji stałych 

Praktyki Wytwarzania (GMP).

1995 – "rma rozpoczyna działalność jako Jednoosobowa Spółka Skarbu 

Państwa i powraca do historycznej nazwy „Polpharma”.

2000 – w Kownie powstaje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo 

Polpharmy, obejmujące swym zasięgiem Litwę i Łotwę.

2000 – 20 lipca "rma zostaje sprywatyzowana w oparciu o całkowicie 

-

gement i Prokom Investments.

2001 – powstaje Biuro Handlowe w Warszawie z dynamiczną i nowo-

czesną strukturą marketingu i sprzedaży.

2004 – kończy się budowa i oddany zostaje do eksploatacji nowoczesny 

budynek Centrum Badawczo-Rozwojowego i Laboratorium Kontroli Jakości.

2005 – zespół Polpharmy i Politechniki Gdańskiej otrzymuje Nagrodę Go-

spodarczą Prezydenta RP w kategorii „Najlepszy wynalazek w dziedzinie 

produktu lub technologii” za opracowanie nowej metody otrzymywania 

alendronianu sodu. 

2006 – 16 maja, jeden dzień po wygaśnięciu ochrony patentowej, na 

rynku angielskim pojawiają się pierwsze opakowania leku Sumatryptan, 

produkowanego w Polpharmie. 

2008 – Polpharma wdraża Politykę Zielonej Chemii i zobowiązuje się do 

takiego opracowywania produktów i procesów wytwórczych, by były 

one bezpieczne dla środowiska naturalnego.

2010 – "rma powołała jednostkę Polpharma Biologics w celu rozwijania 

leków biotechnologicznych.

2011 – Polpharma przejęła większościowy pakiet akcji tureckiej spółki 

Cenovapharma.

2011 – "rma stała się większościowym udziałowcem "rmy Akrihin, jednej 

z wiodących lokalnych "rm farmaceutycznych w Rosji.

2011 – do grupy Polpharma dołączyła "rma Chimpharm w Szymkiencie, 

lokalny producent leków w Kazachstanie.

2012 – 19 kwietnia podpisana została umowa rozporządzająca, której 

następstwem jest nabycie przez Polpharmę SA pakietu 85% akcji Polfy 

Warszawa.

Lata 60. Przeglądanie ampułek

Lata 60. Aparatura do produkcji salicylanów
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Lata 70. Wytwarzanie substancji farmaceutycznych w skali półtechnicznej

Rok 2000. Podpisanie umowy prywatyzacyjnej. Od lewej: Emil Wąsacz (ówczesny minister skarbu państwa), 

Jerzy Starak (Spectra), Zbigniew Markowski (Prokom Investments), Elżbieta Dzikowska (Spectra)

Rok 2000. Pierwsza telewizyjna reklama Polpharmy pt. Pan Kotek  

– leku Ranigast 75 mg

Lata 80. Urządzenie bottle pack do produckji płynów infuzyjnych  

w opakowaniach polietyleniowych

Lata 90.

Nowy budynek do produkcji stałych form 

leków
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Rok 2004. 

Oddanie do eksploatacji nowoczesnego budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego  

i Laboratorium Kontroli Jakości

GRUPA POLPHARMA:

-

kami produkcyjnymi w Starogardzie Gdańskim 

i Duchnicach k. Warszawy.

-

wie odpowiedzialne za działalność sprzedażo-

wo-marketingową.

-

dzu.

w Warszawie oraz fabryką "rmy Sanfarm w No-

wej Dębie. 

farmaceutycznych z siedzibą w Starej Kupawnie 

pod Moskwą.

leków w Kazachstanie z fabryką w Szymkiencie.

w obszarze sprzedaży i marketingu.

w Azerbejdżanie, Kazachstanie  i Uzbekistanie 

oraz Czechach i Bułgarii. 

to business, głównie w  zakresie sprzedaży 

licencji, jest "rma Farmaprojects z Hiszpanii.

Rok 2001. 

Po raz pierwszy na ekranach pojawiła się słynna reklama Etopiryny
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Rok 2005. Rozpoczęcie produkcji w nowym 

budynku ampułkarni

Rok 2012.

Trwa budowa 

nowego laboratorium 

Polpharma Biologics 

w Gdańskim Parku 

Naukowo-Technolo-

gicznym


