
Kiedy mówimy „Bayer”, myślimy „aspiryna”. W 1897 roku Felix Hoffmann 
przeprowadził syntezę kwasu acetylosalicylowego – aktywnego składnika 
Aspirin®, który przez WHO został dodany do tzw. listy nieodzownych leków.  
W ciągu 150 lat funkcjonowania firmy dokonano jeszcze wielu innych odkryć, 
tak ważnych dla sektorów: farmacji i medycyny, środków ochrony roślin i wyso-
kospecjalistycznych materiałów.

Nie tylko 
aspiryna
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1960 r.
Proces pakowania 
penicyliny  
w�laboratorium
w�Leverkusen
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XIX WIEK

1863 
1 sierpnia przedsiębiorca Friedrich Bayer i mistrz farbiarski 
Johann Friedrich Weskott zakładają fabrykę barwników 
w Barmen (obecnie dzielnica Wuppertalu)
1865

założyciele firmy wykupują udziały w fabryce barwnika 
smołowego w USA i zaczynają eksportować półprodukty
1884

karierę w firmie Bayer rozpoczyna chemik Carl Duisberg – 
pod jego kierownictwem naukowcy dokonują przełomowych 
odkryć
1888

firma otwiera dział farmaceutyczny
1897

naukowcowi z firmy Bayer – dr. Felixowi Hoffmannowi – 
udaje się przeprowadzić syntezę kwasu acetylosalicylowego  
– aktywnego składnika leku Aspirin®
1899

Aspirin® staje się zastrzeżonym znakiem towarowym i już 
wkrótce zyskuje światową sławę jako lek przeciwbólowy

1863 r.
Najstarsze zdjęcie pracowników firmy Bayer

JOHANN FRIEDRICH WESKOTT
 – współzałożyciel

FRIEDRICH BAYER
 – współzałożyciel
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XX WIEK

1912

siedziba główna firmy zostaje 
przeniesiona do Leverkusen
1939

Gerhard Domagk – naukowiec z firmy 
Bayer – otrzymuje Nagrodę Nobla 
w dziedzinie medycyny za odkrycie 
antybakteryjnego działania 
sulfonamidów (Prontosil)
1994

pierwszy zakład produkcyjny Bayer 
Bitterfeld GmbH rozpoczyna produkcję; 
firma odzyskuje pełne prawa do nazwy 
Bayer w odniesieniu do wszystkich 
produktów oraz znaku towarowego Krzyż 
Bayer w USA i Kanadzie; prawa te 
zostały odebrane po I wojnie światowej
1999

w celu uczczenia setnej rocznicy 
powstania leku Aspirin®, 6 marca 
zawodowi alpiniści opakowują wieżowiec 
w Leverkusen, będący niegdyś siedzibą 
firmy Bayer – w ten sposób powstaje 
największa na świecie paczka Aspirin®, 
a firma zapisuje się trzykrotnie w Księdze 
Rekordów Guinnessa

1901 r.
Szkolenie pracowników w zakładzie w Leverkusen

1959 r.
Hermann Schnell prezentujący swój wynalazek – synteza poliwęglanu
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LOGOTYP BAYER

Krzyżujący się napis Bayer w okręgu – to 

jeden z najlepiej rozpoznawalnych znaków 

towarowych na świecie. Został wpisany do 

rejestru Cesarskiego Urzędu Patentowego 

109 lat temu. Początkowo oznaczano nim: 

„leki dla ludzi i zwierząt, środki dezynfekujące 

i konserwujące, barwniki smołowe i preparaty 

chemiczne do ce lów fotograficznych 

i barwienia”. Od 1914 roku sygnowano nim 

również środki ochrony roślin.

 
 Nie jest jasne, kto zaprojektował znak Bayer, 
gdyż archiwa firmowe zawierają dwie wersje jego 
powstania. Jedna z nich przypisuje pomysł 
Hansowi Schneiderowi, który pracował w Dziale 
Naukowym firmy w niemieckim miasteczku 
Elberfeld. Naoczny świadek napisał: – To było 
w roku 1900. Gdy omawiałem z nim sprawy 
bieżące, [Hans Schneider] napisał słowo „Bayer” 
wielkimi literami na kawałku papieru – raz 
poziomo, a następnie pionowo. Tak powstał znak 
Bayer. Mój rozmówca wydarł kartkę z notatnika, 
przeprosił mnie i zabrał szkic do kierownictwa, 
któremu ten symbol bardzo się spodobał.
 Druga wersja wydarzeń jako twórcę znaku 
Bayer wymienia doktora Schweitzera, który 
pracował w nowojorskim biurze Bayer w latach 
90. XIX wieku. Jego zadaniem było pozyskiwanie 
za interesowania amerykańskich lekarzy 
niemieckimi produktami. Najwyraźniej długa 
nazwa firmy – która w owym czasie brzmiała 
„Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., 
Elberfeld” – utrudniała komunikację. Dlatego dr 
Schweizer miał opracować atrakcyjny dla oka znak 
firmowy w postaci koła z krzyżującym się napisem. 
Na początku używał go w nagłówkach firmowej 
korespondencji ,  następnie w materiałach 
i  broszurach drukowanych.  Znak zosta ł 
zatwierdzony przez centralę spółki w Elberfeld.
 Niezależnie od tego, kto był autorem 
pomysłu, nowe logo zdobyło uznanie na świecie 
i zastąpiło pierwotny znak towarowy spółki Bayer, 
którego głównym elementem był lew. 
 Spółka Bayer została założona w 1863 roku 
jako przedsiębiorstwo rodzinne przez Friedricha 
Bayera. W 1881 roku, po jego śmierci, firmę 
przekształcono w spółkę akcyjną pod nazwą 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., 
Elberfeld. Spółka wybrała godło nawiązujące do 
herbu miasteczka Elberfeld, gdzie miała siedzibę 
– był to lew o dwóch ogonach trzymający kratę, 
na której męczeńską śmierć poniósł patron 
miasta, św. Wawrzyniec z Rzymu. Kilka lat później 
dodano hełm i inne elementy, a w 1895 roku 
znak przybrał  formę uskrzydlonego lwa 

trzymającego kaduceusz i stojącego na kuli 
ziemskiej.
 W pierwszych latach po rejestracji nowy znak 
handlowy spółki Bayer stosowano wraz ze 
znakiem przedstawiającym lwa i europejską 
nazwą spółki. Natomiast biura spółki Bayer spoza 
Niemiec we wszystkich dokumentach i na 
opakowaniach produktów używały już tylko 
nowego logo, które z czasem całkowicie zastąpiło 
lwa – również w Europie.
 Przełomowym wydarzeniem dla popularności 
znaku firmowego Bayer (a przy tym pomysłowym 
posunięciem marketingowym) była decyzja 
o wytłaczaniu nowego logo na tabletkach  

– zwłaszcza na tabletkach Aspirin. Od 1910 roku 
logo chroniło produkty farmaceutyczne spółki 
przed podrabianiem, a konsumenci szybko zaczęli 
je traktować jako symbol wysokiej jakości.
 W 1929 roku znak handlowy został po raz 
p i e rws z y  zm ien iony  i  z a k tua l i z owany. 
Wyprostowano wtedy lekko ukośne litery. 20 
lutego 1933 roku technologiczną sensacją stało 
się przedstawienie znaku Bayer w formie 
pulsującej iluminacji, rozciągającej się pomiędzy 
dwoma kominami fabrycznymi w zakładzie 
w Leverkusen. Konstrukcja świetlna miała 70 
metrów średnicy i składała się z 2 200 żarówek. 
Najpierw pojawiał się okrąg, następnie dołączały 
do niego litery. Od tego czasu znak Bayer 
w  L e v e r k u s e n  p r z e p r o j e k t o w y w a n o 
i modernizowano kilkakrotnie. Obecnie okrąg ma 
średnicę 51 metrów, litery mierzą 7 metrów, 
a całość oświetla 1 710 żarówek, co czyni z tej 
instalacji największy znak handlowy na świecie. 
W 2009 roku żarówki zastąpiono innowacyjnymi, 
energooszczędnymi diodami świetlnymi.
 Kolejny ważny moment w historii logo Bayer 
to wrzesień 1994 roku, gdy spółka odzyskała 
prawa do korzystania z nazwy i znaku handlowego 
w Stanach Zjednoczonych. Ponowne prowadzenie 
działalności pod dawną nazwą i znakiem 
towarowym w Ameryce Północnej stało się 
możliwe po nabyciu przez spółkę Bayer firmy 
S t e r l i n g  W i n t h rop,  a m e r y k a ń s k i e go 
przedsiębiorstwa produkującego leki sprzedawane 
bez recepty.
 Od czasu zarejestrowania w Cesarskim 
Urzędzie Patentowym, znak towarowy Bayer 
k i lkakrotn ie  aktua l i zowano.  Najnowsze 
modyfikacje przeprowadzono w 2002 i 2010 
roku. – Obecna wersja znaku Bayer w barwach 
korporacyjnych, tj. niebieskim i zielonym, to 
pierwsza kolorowa wersja naszego logo. Ta zmiana 
symbolizuje nowoczesność i świeżość. Emanuje 
przejrzystością i dynamizmem, zachowując 
charakterystyczny kształt i nawiązując do długiej 
historii firmy Bayer – wyjaśnia Michael Schade, 
szef  Działu Komunikacj i  Korporacyjnej , 
odpowiedzialny za projekt i globalny marketing 
znaku towarowego koncernu Bayer.
 109 lat po oficjalnej rejestracji, znak Bayer 
można znaleźć we wszystkich krajach na świecie 
– na produktach i opakowaniach, w zakładach 
i biurach koncernu, na lotniskach i w aptekach. 
Stanowi nieodzowną część reklam firmy – od 
b i l l boa rdów  po  rek l amy  t e l ew i z y j n e . 
Wykorzystywany jest również jako element strojów 
wielu sportowców i logo klubów sportowych 
sponsorowanych przez koncern. 

PROCES ZMIAN ZNAKU 

FIRMOWEGO BAYER
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XXI WIEK

2002

Bayer przejmuje Aventis CropScience stając się światowym liderem w dziedzinie ochrony roślin
2005

Bayer finalizuje przejęcie działu Consumer Health firmy Roche, wchodząc do pierwszej trójki 
dostawców leków dostępnych bez recepty na świecie
2007

Bayer sprzedaje dział diagnostyki Bayer HealthCare firmie Siemens AG z siedzibą 
w Monachium za 4,2 miliarda euro
2007

w listopadzie rozpoczyna się zintegrowany Program Klimatyczny Grupy Bayer – jednym z jego 
celów jest zmniejszenie emisji CO

2
 przez firmę

2008

Bayer i Niemiecki Ośrodek Badań nad Nowotworami zawiązują strategiczny sojusz badawczy
2008

rusza produkcja w największym na świecie zakładzie wytwarzającym MDI w Szanghaju – MDI 
to ważny surowiec do produkcji sztywnej pianki poliuretanowej
2009

spółka Bayer CropScience finalizuje przejęcie Athenix Corp. –  firmy biotechnologicznej z USA
2009

zespół firmy Bayer zdobywa Niemiecką Nagrodę Przyszłości za opracowanie nowego 
antykoagulantu – rivaroxabanu (Xarelto®)

1999 r.
Poprzednia siedziba Bayer jako największe na świecie opakowanie Aspirin

1934 r.
Reklama środków ochrony roślin – Atebrin i Plasmochin

Opracowanie: Patrycja Misterek na podstawie materiałów prasowych Bayer 
Fot.: Bayer
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