
W dzisiejszych czasach słowo „nowoczesność” jest praktycznie synonimem 
konkurencyjności. Można mieć nowatorskie podejście w zakresie badań, 
produkcji, zapewnienia jakości, magazynowania, logistyki, ochrony środowiska, 
organizacji pracy… A czym mogą pochwalić się krajowe zakłady 
farmaceutyczne?

Jesteśmy 
nowocześni, bo…
Opracowanie: Patrycja Misterek

GRUPA SANOFI W POLSCE
Jesteśmy nowocześni w obszarze badań, bo…
Wykonujemy bardzo szeroki zakres badań naszych kosmetyków, wykraczający 
poza wymagane minimum. Tworzymy własne scenariusze badań, pozwalające 
na przekazanie konsumentom rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat 
właściwości naszych produktów. Współpracujemy z uznanymi laboratoriami 
i ośrodkami medycznymi przy opracowywaniu produktów dla dzieci.

Jesteśmy nowocześni w obszarze produkcji, bo…
Posiadamy nowoczesne urządzenia współpracujące z systemami komputero-
wymi, które zapewniają wysoką powtarzalność procesów wytwarzania, m.in. 
• mieszalniko-granulatory szybkoobrotowe;
• suszarnio-granulatory fl uidalne;
• tabletkarki do produkcji tabletek okrągłych i kształtowych;
• urządzenia do powlekania;
• linie pakujące blistry: PVC/PVdC-Al., Al.-Al., umożliwiające grupowanie 

opakowań jednostkowych w pakiety oraz znakowanie kartoników kodami 
GS1 Datamatrix ECC200); oraz saszetki z perforacją;

• instalacje do nastawu i pakowania płynów i kremów.�����������

W dziale produkcji pracuje zespół doświadczonych i wykwalifi kowanych ludzi, 
w zakresie wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i kosme-
tyków, a także transferu i rozwoju produktów. Stosujemy nowoczesne sposoby 
pracy, oparte na metodologii Lean Manufacturing, takie jak: SMED, zarządzanie 
wizualne, standaryzacja opakowań, mapowanie procesów.

Jesteśmy nowocześni w obszarze informatyki, bo… 
Posiadamy system zarządzania i monitoringu warunków produkcyjnych BMS 
– jakość, informatyka, energooszczędność oraz system zarządzania magazy-
nami – jakość, informatyka, logistyka.

Jesteśmy nowocześni w obszarze zarządzanie ludźmi, bo…
Posiadamy wyjątkowy proces rozwoju pracowników tzw. Talent Management. 
Proces ten pozwala nam bardzo dokładnie określać obszary tych kompetencji 
pracowników, które wymagają rozwijania. Dla tych obszarów powstają co-
rocznie indywidualne plany rozwojowe, które pracownicy realizują wspierani 
przez swoich przełożonych. Na tym systemie jest też oparty proces promocji 
i rekrutacji wewnętrznych – ok. 80% rekrutacji w naszym zakładzie odbywa 
się z naboru wewnętrznego. ���
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CURTIS HEALTH CAPS SP. Z O.O.
Jesteśmy nowocześni w obszarze badań, bo...
Posiadamy laboratoria wyposażone w najnowsze urządzenia typu 
AAS, FT-IR, GC, HPLC, UV-VIS, które umożliwiają przeprowadzanie 
wielu analiz na miejscu, np.: badań mikrobiologicznych czy testów 
stabilności. Dzięki doświadczeniu pracowników i doskonale 
wyposażonym laboratoriom zapewniamy kompleksowe wsparcie 
naszych klientów w zakresie rozwoju produktu – począwszy od 
doboru surowców, przez pomoc w zakresie przepisów prawnych, 
po opracowanie receptury. Kładziemy szczególny nacisk na rozwój 
i doskonalenie oferowanych produktów.

Jesteśmy nowocześni w obszarze produkcji, bo... 
Nasza fabryka odpowiada najnowocześniejszym standardom 
technicznym:
• 8000 m2 powierzchni,
• 800 m2 rezerwy do rozbudowy w samej fabryce oraz moż-

liwość szybkiej rozbudowy zewnętrznej dzięki istniejącej 
infrastrukturze,

• 3 linie produkcyjne z wydajnością ok. 1,5 miliarda kapsułek 
miękkich typu 10 oval, 

• linia pilotażowa R&D do mniejszych serii, prób technologicz-
nych oraz testów klinicznych,

• mieszalniki do przygotowywania żelatyny oraz wypełnienia 
o różnych pojemnościach, 

• nowoczesne, automatyczne urządzenia do segregacji 
i kontroli wizualnej kapsułek, które można używać również 
do mniejszych serii produkcyjnych, 

• linia blistrująca (blistkarka + kartoniarka), 
• owijarka pakietów,
• kartoniarka zbiorcza.

Jesteśmy nowocześni w obszarze jakości, bo... 
Curtis Health Caps wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania 
Jakością, obejmujący:

• HACCP 
• EU Pharma GMP (Good Manufacturing Practice) 
• PN-EN ISO 9001:2009 
• PN-EN ISO 14001:2004 
• PN-EN ISO 13485:2005/AC:2009

Firma posiada certyfi katy zezwalające na wytwarzanie produktów 
ekologicznych oraz wyrobów medycznych,� a także produktów 
leczniczych dla zwierząt.

Jesteśmy nowocześni w obszarze magazynowania 
i logistyki, bo... 
Posiadamy klimatyzowany magazyn wysokiego składowania na 
5000 miejsc paletowych, z trzema różnymi strefami temperatur 
(2-8°C, 8-15°C i 15-25°C).

Jesteśmy nowocześni w obszarze informatyki, bo... 
Mamy wdrożony system ERP-„NAV”, który zapewnia:
• rozliczanie kosztów – bardzo dobra alokacja kosztów umożli-

wia szczegółowe rozliczenie każdego zlecenia produkcyjnego;
• kontrolę jakości – jest ewidencjonowana w systemie i po-

wiązana z produkcją, magazynem, sprzedażą i zakupami; 
gwarantuje to pełną kontrolę nad partiami i stanami maga-
zynowymi; wszystkie zlecenia i ich wyniki są rejestrowane;

• mniej papierowej dokumentacji – walidacja systemu przy-
czynia się do tego, że wiele dokumentacji ma formę jedynie 
elektroniczną, m.in. przygotowanie specyfi kacji i zatwierdza-
nie ich; usprawnienia dotyczą też tej grupy dokumentów, 
które muszą być drukowane – wykorzystano szablony MS 
Word, do których dane pobierane są z Microsoft Dynamics 
NAV; dokumenty nie wymagają ręcznego przygotowania, co 
bardzo skraca czas pracy; dodatkowo wszystkie dokumenty 
są importowane do systemu; integracja MS Offi  ce umożliwia 
podłączanie dokumentów do zamówień, zapasów czy wpisów 
kontroli jakości – mogą to być� zeskanowane certyfi katy, 
dokumentacja papierowa itd.

Jesteśmy nowocześni w obszarze ochrony 
środowiska, bo... 
Mamy wdrożony System ISO – Zarządzanie Środowiskiem. Uty-
lizujemy tylko odpady niepodlegające recyklingowi i stosujemy 
zamknięty obieg wody ze stacją do jej uzdatniania.
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GRUPA ADAMED
Jesteśmy nowocześni w�obszarze badań, bo...
Inwestycje w�rozwój R&D pozwalają Grupie Adamed na realizację 
ambitnych i�wieloetapowych projektów badawczych w�obszarze 
leków innowacyjnych i�generycznych. Obecnie prowadzone są 
dwa innowacyjne programy badawcze w� obszarze onkologii 
i�neuropsychiatrii, na których rozwój fi rma przeznacza rocznie 
ok. 30 mln zł. Na co dzień Grupa Adamed współpracuje również 
z�blisko 150 ekspertami z�17 czołowych uczelni w�Polsce, in-
stytutów naukowo-badawczych i�fi rm biotechnologicznych oraz 
uznanymi naukowcami zza granicy. 
Realizacja innowacyjnych projektów jest możliwa dzięki m.in. 
w�pełni wyposażonemu i�nowoczesnemu zapleczu technologicz-
nemu. Firma posiada m.in. jedną z� pierwszych w� Polsce linii 
biotechnologicznych (bio-fermentacyjnych), własną pracownię 
GMO, system do przeżyciowej obserwacji guzów nowotworowych 
i�najnowszą pracownię oczyszczania i�charakterystyki biofi zycznej 
białek rekombinowanych oraz NIH panel – panel nowotworowych 
linii komórkowych, opracowany przez National Cancer Institute 
w�USA. Ponadto, w�najbliższych miesiącach rozpocznie budowę 
nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego, w� którym 
znajdzie się Laboratorium Syntezy Organicznej, Laboratorium 
Formulacji i�Technologii oraz Laboratorium Analityczne.

Jesteśmy nowocześni w�obszarze produkcji, bo... 
W� obszarze produkcji zostały wdrożone nowoczesne metody 
zarządzania opierające się na pracy zespołowej (World Class 
Manufacturing) i� wykorzystujące techniki Lean Management. 
W�spółkach Grupy Adamed zostało wprowadzono zarządzanie 
TPM, którego celem jest zwiększenie dostępności czasu pracy 
maszyn oraz eliminacja okresów bezczynności. Dodatkowo, proces 
ten wspiera system do zgłaszania anomalii, który umożliwia 
przeciwdziałanie i�szybką eliminację ewentualnych usterek. Jedno-
cześnie wiele usprawnień i�rozwiązań wspierających efektywność 
codziennej pracy wdrażanych jest na bieżąco.
Grupa Adamed inwestuje w�rozwój obszaru produkcji nie tylko po-
przez wykorzystanie nowoczesnych systemów zarządczych, ale także 
uruchamianie nowych linii produkcyjnych. W�ostatnim czasie w�Polfi e 
Pabianice została uruchomiona linia do produkcji suplementów diety 
i�kosmetyków, a�już w�najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa 
zamkniętej strefy do produkcji leków sterydowych i�onkologicznych.

Jesteśmy nowocześni w�obszarze jakości, bo... 
Dbałość o�wysoką jakość jest standardem towarzyszącym Grupie 
Adamed od początku działalności i�dotyczy zarówno wewnętrznych 
procesów, jak i�samych produktów fi rmy. W�obszarze kontroli ja-
kości nowoczesne podejście wyrażone jest m.in. w�uproszczonych 
procesach i�wysokiej efektywności pracy laboratoriów, a�w�pro-
dukcji – poprzez total productive maintenance (TPM), tj. technikę 
zarządzania Lean Management, usprawniającą codzienną pracę.

Jesteśmy nowocześni w� obszarze magazynowania 
i�logistyki, bo... 
W� 2012 r. nastąpiła centralizacja produkcji Grupy Adamed, 
w� wyniku której zostało utworzone nowoczesne Centrum Lo-

gistyczno-Dystrybucyjne fi rmy w� Pabianicach. Grupa posiada 
w� pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania 
z� nowoczesną 24-metrową układnicą wspierającą proces ma-
gazynowania i�dystrybucji. Magazyn jest także wyposażony w�6 
regałów karuzelowych z�34 półkami – każdy do składowania 
mniejszej liczby towarów. Jego powierzchnia składowania wynosi 
blisko 4900 miejsc paletowych, a�dodatkowo obejmuje specjalne 
pomieszczenie do próbkowania.

Jesteśmy nowocześni w�obszarze informatyki, bo... 
W� latach 2012-2013 w� Grupie Adamed został wdrożony 
zintegrowany system zarządzania klasy ERP fi rmy Oracle, który 
wspomaga procesy produkcyjne, sprzedażowe oraz fi nansowe 
– począwszy od planowania i�harmonogramowania produkcji, 
przez wytwarzanie i� obsługę logistyczno-magazynową do 
rozliczania, księgowania i�raportowania. Grupa Adamed, jako 
pierwsza w�Polsce w�sektorze farmaceutycznym, wprowadziła 
rozwiązania pozwalające na w�pełni elektroniczną realizację 
zamówień oraz wymianę informacji o� obrocie towarowym 
pomiędzy wytwórcą a�hurtownikiem.

Jesteśmy nowocześni w�obszarze ochrony 
środowiska, bo... 
Nowoczesne zaplecze technologiczne oraz obowiązujące procedury 
zabezpieczają działalność produkcyjną fi rmy oraz jej wpływ na 
środowisko naturalne. Ponadto, w�ramach bieżącej działalności 
operacyjnej, fi rma realizuje szereg działań wspierających ochronę 
środowiska, takich jak optymalizacja zużycia energii elektrycznej 
oraz wody.

fo
t.

: 
G

ru
p
a 

A
D

A
M

ED

30   4-5/2013 Przemysł Farmaceutyczny    www.farmacja.e-bmp.pl

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE



MABION S.A.
Jesteśmy nowocześni w obszarze badań, bo...
W porozumienia z Europejską Agencją Leków zaprojektowaliśmy odmienne 
od naszych głównych konkurentów badania kliniczne MabionCD20 – bio-
podobnego leku onkologicznego, w których weźmie udział około 1000 
pacjentów w krajach Europy Środkowej oraz Wschodniej. To jedyne badania 
kliniczne na taką skalę przeprowadzone dotychczas przez polską fi rmę. Ponadto 
w ciągu kilku lat posiedliśmy kompetencje wytwarzania dowolnych leków bio-

technologicznych od fazy projek-
towania, przez wybór platformy 
i technologii wytwarzania, aż do 
wyprodukowania gotowego leku. 
Umiejętność przeprowadzenia 
całości prac nad powstaniem leku 
biotechnologicznego posiada 
zaledwie kilka fi rm w Europie.

Jesteśmy nowocześni w ob-
szarze produkcji, bo... 
Posiadamy własną technologię 
wytwarzania terapeutycznych 
przeciwciał monoklonalnych 
– „orbital shaking” oraz stwo-
rzyliśmy innowacyjny, wydajny 

sposób produkcji insulin tzw. 
„double-cutting”. Obie metody 
są wolne od opatentowanych 
technologii fi rm wytwarzających 
obecnie te leki.

Jesteśmy nowocześni w ob-
szarze jakości, bo... 
Pozyskaliśmy zdolność kontrolo-
wania jakości naszych leków na 
każdym z etapów wytwórczych. 
Pracujemy według europejskich 
standardów jakości: Dobrej 
Praktyki Wytwarzania oraz Do-
brej Praktyki Laboratoryjnej. 
Stosowane Systemy Zapewnie-
nia Jakości obejmują wszystkie 

zagadnienia, mające wpływ na jakość produktu i stanowią sumę wszystkich 
działań związanych z wytwarzaniem i kontrolą jakości produktów, w celu 
zapewnienia najwyższej możliwej jakości, odpowiedniej do ich przewidzianego 
zastosowania.

Jesteśmy nowocześni w obszarze ochrony środowiska, bo... 
Ze względu na charakterystykę procesu i technologii generujemy znikomą 
ilość odpadów.

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 
COLFARM S.A.
Jesteśmy nowocześni w obszarze produkcji, bo... 
Naszą produkcją steruje zintegrowany system ERP II, wspomagany technikami 
Lean Manufacturing, w tym Kanban. Zastosowane rozwiązania pozwalają 
nam na osiągnięcie optymalizacji przebiegu procesów produkcyjnych, a także 
zasobów w tym  czasu pracy personelu i parku maszynowego.

Jesteśmy nowocześni w obszarze jakości, bo... 
Wyznajemy zasadę, że perfek-
cyjnie wdrożony system TQM, 
zintegrowany z pozostałymi 
aplikacjami funkcjonującymi 
w naszym systemie zarzą-
dzania, daje nam możliwość 
sprostania w obszarze jako-
ściowym i technologicznym 
nawet najbardziej wymaga-
jącym projektom rynkowym.

Jesteśmy nowocześni w ob-
szarze magazynowania 
i logistyki, bo…
Optymalizacja procesów 
gospodarki magazynowej 
według zintegrowanego sys-
temu wspomagającego WMS 

w połączeniu z zastosowaniem zasad Kanban i JIT umożliwia nam ograniczanie 
do minimum stanów magazynowych materiałów i wyrobów gotowych, a także 
usprawnienie procesów logistycznych.

Jesteśmy nowocześni w obszarze informatyki, bo…
Wdrożyliśmy zintegrowany system informatyczny ERP II, który pozwala na 
komplementarne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz integrację 
wszystkich działów przedsiębiorstwa. Posiadamy również nowoczesny mobilny 
system CRM wspomagający procesy sprzedażowe i integrujący platformę 
wymiany informacji na kanale Producent-Dystrybutor.
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