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O R APORCIE
Niniejsza publikacja stanowi wypełnienie pod-
jętego przez nas zobowiązania do cyklicznego 
raportowania zagadnień społecznej odpo-
wiedzialności zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi Global Reporting Initiative. Raport 
obejmuje wyniki za okres od 1 stycznia 2013 
do 31 grudnia 2014 roku i dotyczy wszystkich 
polskich spółek i oddziałów produkcyjnych 
Grupy Polpharma (szerzej na s. 2-3 ). Warto 
nadmienić, że w poprzednim Raporcie (ukazał 
się w grudniu 2013 roku) deklarowaliśmy 
raportowanie w cyklu rocznym. Z uwagi jednak 
na złożoność i długi – liczony często w latach – 
czas realizacji kluczowych projektów (np. przy-
gotowanie Programu Etycznego) podjęliśmy 
decyzję o raportowaniu w cyklu dwuletnim, 
by móc wyczerpująco opisywać podejmowane 
działania i ich rezultaty. 

Ujęte w Raporcie wskaźniki CSR obejmują lata 
2013-2014, jednakże z uwagi na czas przygo-
towywania raportu (II połowa 2015 roku) oraz 
istotne wydarzenia finalizowane w 2015 roku 
(m.in. strategia CSR, wejście w życie Kodeksu 
Etyki oraz Kodeksu postępowania Dostawców 
Grupy Polpharma) w materiale pojawiają się 
również informacje na temat wydarzeń z 2015 
roku.

Raport został przygotowany w oparciu  
o Wytyczne Global Reporting Initiative G4 
Core i został poddany weryfikacji zewnętrznej. 
Podczas jego przygotowywania nie zidentyfi-
kowano żadnych znaczących ograniczeń co do 
zasięgu Raportu.
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Raport opiera się na informacjach pocho-
dzących z wewnętrznych systemów Grupy 
Polpharma. W raportowanym okresie nie 
odnotowano znaczących zmian. 

W definiowaniu zawartości Raportu wykorzy-
stane zostały Wytyczne GRI. W proces doboru 
zagadnień zostali włączeni interesariusze firmy 
w czasie zorganizowanego panelu (więcej na 
stronie 10).

Wszelkie opinie oraz pytania dotyczące  
Raportu prosimy kierować do:
Magdaleny Rzeszotalskiej
Dyrektora ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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HISTORIA CSR 
GRUPY POLPHARMA

2015 Stworzenie Kodeksu Postępowania dla dostawców Grupy Polpharma i rozpoczęcie 
procesu jego implementacji

2015 Wydanie przez Naukową Fundację Polpharmy pierwszego w Polsce podręcznika  
akademickiego dotyczącego przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjenta

2015 Jubileusz 80-lecia firmy. Z tej okazji Polpharma organizuje sztafetę POLRUN – wyjąt-
kowy bieg, w którym ponad 700 pracowników przebiega trasę 960 km, dzięki czemu 
firma funduje 524 wyjazdy kolonijne dla dzieci z domów dziecka z 4 województw

2015 Powstanie nowej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Polpharma  
na lata 2015-2018

2015 Podpisanie Karty Różnorodności

2015 Zdobycie Złotego Listka CSR tygodnika „Polityka”

2015 Zajęcie trzeciego miejsca w Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz objęcie tytułu 
lidera branżowego w kategorii Farmacja i Medycyna

2014 Powstanie przy współudziale Polpharmy Koalicji Rzeczników Etyki pod auspicjami 
Inicjatywy  Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact w Polsce

2014 Zakończenie pierwszego etapu prac nad Programem Etycznym  
 Przyjęcie Kodeksu Etyki Grupy Polpharma

2014 Organizacja pierwszego w historii firmy panelu interesariuszy, jako głosu  
w planowaniu nowej strategii społecznej odpowiedzialności 

2014 Podpisanie „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”  
podczas inauguracji III etapu Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050

2014 Przystąpienie jako partnera do Forum Inicjowania Rozwoju (FIR) oraz Funduszu  
Grantowego FIR, których celem jest rozwój współpracy międzysektorowej na Pomorzu

2014 Nagroda w konkursie „Kampania Społeczna Roku 2013” dla kampanii 
Ciśnienie na życie

2014 Przyznanie Polpharmie nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przez kapitułę 
pod przewodnictwem Piotra Dudy, szefa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

2013 Publikacja pierwszego raportu społecznej odpowiedzialności według wytycznych GRI 

2013 Zainicjowanie Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Polpharma 

2013 Inauguracja kampanii „Przygotuj się na wstrząs”, której celem jest edukacja na temat 
anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego 

2013 Przystąpienie do strategicznego partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2012 Rozpoczęcie największej polskiej kampanii edukacyjnej Ciśnienie na życie,  
dotyczącej nadciśnienia tętniczego  

2012 Wdrożenie programu Wszyscy na rowery, którego celem jest promocja dojazdu 
rowerem do pracy

2012 Pierwsza edycja programu Stop Wypadkom, który promuje proaktywną postawę 
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i zachęca do zgłaszania zdarzeń  
potencjalnie wypadkowych

2011 Rozpoczęcie współpracy z Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi,  
w ramach której część środków ze sprzedaży jednego z produktów wspiera  
Kampanię Krewniacy promującą honorowe krwiodawstwo  
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grupa polpharma 
Jesteśmy największym producentem leków w Polsce i jedną z największych grup farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Należymy do czołowej dwudziestki fi rm generycznych na świecie. Naszym nadrzędnym celem, niezmiennie od 80 lat, 

jest służba pacjentom i społeczeństwu, zgodnie z naszym motto „Ludzie pomagają Ludziom”.

LOKALIZACJE  GRUPY POLPHARMA W POLSCE

LOKALIZACJE  GRUPY POLPHARMA ZA GRANICĄ 
ORAZ GŁÓWNE RYNKI ZBYTU LEKÓW

Sprzedaż substancji 

farmaceutycznych 

w podziale 

na kontynenty

Europa: 47%

Azja: 23%

Ameryka Północna 23%

Afryka: 5%

Ameryka Południowa: 2%

• Grupa Polpharma w Polsce

• Zasięg przedstawicielstw

• Spółka Akrihin w Rosji

• Spółka Santo Member 

     of Polpharma Group w Kazachstanie

• Farmaprojects – partner strategiczny 

     w Hiszpanii

SPÓŁKI I  ODDZ IAŁY G RUPY 
POLPHARMA W POLSCE 
OBJĘTE ZASIĘG IEM R APORTU
• Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA 

w Starogardzie Gdańskim*

• Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, 

Oddział Biotechnologii w Gdańsku

• Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, 

Oddział Produkcyjny w Duchnicach

• Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, 

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

• Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w Warszawie

• Polfa Warszawa SA w Warszawie

• Medana Pharma SA w Sieradzu

SIERADZ

STAROGARD GDAŃSKI : siedziba główna

DUCHNICE
WARSZAWA: biuro

WARSZAWA: zakład produkcyjny

NOWA DĘBA

GDAŃSK

RYNEK B2B:

Sprzedaż licencji na produkty
Grupy Polpharma 

Sprzedaż substancji  dla innych fi rm 

farmaceutycznych

Usługi produkcji kontraktowej

Największy polski producent leków

i substancji farmaceutycznych

Ok. 7500 pracowników 

(w tym 4224 w Polsce) 

7 centrów badań i rozwoju 

(w tym 4 w Polsce)

Lider polskiego rynku pod względem 

ilości i wartości sprzedaży 

80 lat tradycji

KLUCZOWE FAKTY

7 zakładów produkcyjnych 

(w tym 5 w Polsce)

Leki na receptę

Leki bez recepty

Wyroby medyczne

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia medycznego

Kosmetyki

Suplementy diety 

Leki biologiczne

Substancje farmaceutyczne

GŁÓWNE 

PRODUKTY I  USŁUGI

1 952 mln zł przychodów*  

z działalności w Polsce w 2014 roku

643 produkty** w portfolio całej 

Grupy, w tym 346 produktów 

w ofercie krajowej i eksportowej 

spółek polskich

Ponad 560 mln zł inwestycji 

w środki trwałe oraz badania 

i rozwój w latach 2013-2014 w Polsce

** stan na grudzień 2014

* Informacje o przychodach zostały podane na 
podstawie skonsolidowanego sprawozdania 
fi nansowego Grupy Polpharma za rok 2014. 
Przychody z działalności w Polsce zostały okre-
ślone na bazie eliminacji z wyniku Grupy przycho-
dów zrealizowanych przez spółki działające poza 
terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

* Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA są wyłącznym 
lub większościowym akcjonariuszem / udziałowcem 
pozostałych spółek Grupy Polpharma w Polsce

Klientami Grupy Polpharma na rynkach zagranicznych są dystrybutorzy leków (w zakresie produktów 

leczniczych) oraz inne fi rmy farmaceutyczne (w zakresie substancji farmaceutycznych i usług B2B)
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wprowadzenie
To jest Państwa drugi raport. Jakimi kluczowymi 

osiągnięciami w kontekście CSR może poszczycić 

się Grupa Polpharma od wydania ostatniego 

raportu odpowiedzialności społecznej?

Poprzedni raport wydany był pod koniec 2013 

roku i dotyczył jedynie dwóch spółek – Zakła-

dów Farmaceutycznych Polpharma SA

i Polpharma Biura Handlowego, a także Od-

działu Produkcyjnego w Duchnicach. Zadekla-

rowaliśmy w nim objęcie jednolitymi standar-

dami wszystkich podmiotów Grupy Polpharma 

w Polsce i za granicą. Stopniowo wdrażamy 

wspólne podejście do różnych aspektów CSR, 

między innymi za sprawą Programu Etycznego, 

który objął całą Grupę, ale również innych 

ważnych inicjatyw. Obecny raport stanowi 

postęp w stosunku do poprzedniej publikacji, 

ponieważ ujmuje wskaźniki GRI dla naszych 

czterech spółek i trzech oddziałów w Polsce. 

Istotnym osiągnięciem w ostatnim czasie było 

powstanie Strategii Odpowiedzialności Spo-

łecznej Grupy Polpharma, która usystematy-

zowała nasze działania i nadała im priorytety. 

Trzy fi lary, na których oparliśmy naszą stra-

tegię, to: służba pacjentom i społeczeństwu, 

etyczne prowadzenie biznesu oraz innowacje 

i rozwój wiedzy. Rozwijaliśmy się we wszyst-

kich tych obszarach, samodzielnie wypra-

cowując nasze standardy. Potwierdzeniem 

skuteczności naszych wysiłków było zajęcie 

pierwszego miejsca w branży medycznej 

i farmaceutycznej oraz trzeciej pozycji w klasy-

fi kacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych 

Firm 2015. To dla nas dowód na to, że polski 

biznes nie powinien mieć kompleksów w zesta-

wieniu z globalnymi korporacjami, w których 

idea CSR zawitała wiele lat wcześniej, a także 

poważne zobowiązanie, by dalej udoskonalać 

nasze działania. 

Jakie znaczenie dla Grupy Polpharma ma 

Program Etyczny?

Ustanowienie Programu Etycznego potwier-

dza, że jesteśmy fi rmą godną zaufania, której 

podstawą funkcjonowania jest poszanowanie 

prawa, obowiązujących procedur i najwyższych 

norm postępowania. To także wyraz naszej 

odpowiedzialności jako fi rmy farmaceutycznej, 

której produkty mają wpływ na zdrowie i ja-

kość życia pacjentów. Program pozwala kształ-

tować silną i spójną kulturę etyczną w całej 

fi rmie, dzięki wspólnym wartościom etycznym, 

które są dla nas drogowskazem i stanowią 

fundament wszystkich naszych działań. 

Niezwykle istotne było dla nas zaangażowanie 

prawie 2000 pracowników w proces budowy 

Programu Etycznego i konsultacji zapisów Ko-

deksu Etyki, co było dowodem znaczenia tego 

procesu dla naszej organizacji.  

Z jakimi największymi wyzwaniami musiały radzić 

sobie fi rmy farmaceutyczne w ciągu ostatnich 

trzech lat? 

Rozwój sektora farmaceutycznego, poza uno-

wocześnianiem asortymentu, wymaga stałego 

modernizowania warunków wytwarzania

i inwestowania w nowe obszary produkcyjne. 

To coraz trudniejsze zadanie, między innymi

z powodu częstych zmian regulacji na poziomie 

krajowym i międzynarodowym. W ostatnich 

latach obserwujemy także postępującą konso-

lidację przemysłu farmaceutycznego na świe-

cie, co sprawia, że trudno jest konkurować na 

rynku mniejszym podmiotom, które nie mają 

znaczącego efektu skali. Dodatkowo,  presja 

ekonomiczna ze strony rządów i systemów 

ochrony zdrowia zmusiła fi rmy do poszuki-

wania oszczędności oraz nowych sposobów 

poprawy efektywności. Również sama opieka 

zdrowotna zmienia się w bardzo szybkim tem-

pie. Terapia staje się bardziej personalizowana 

i ukierunkowana na konkretnego pacjenta, 

a w diagnostyce coraz częściej wykorzystywa-

ne są rozwiązania teleinformatyczne. Wraz ze 

zmianami demografi cznymi, niską dzietnością 

kobiet i skuteczniejszym leczeniem wielu 

chorób następuje proces starzenia się społe-

czeństw. W krajach rozwiniętych zwiększyło się 

zapotrzebowanie na produkty i usługi skiero-

wane do seniorów, co stało się wyzwaniem dla 

całych gospodarek. Wzrosła także rola leków 

biologicznych w leczeniu ciężkich schorzeń, po-

nieważ są one bardziej skuteczne i mają mniej 

skutków ubocznych. Znaczenie to będzie dalej 

się zwiększać wraz ze wprowadzaniem na rynek 

nowych, tańszych leków bionastępczych. Już 

teraz 7 na 10 najlepiej sprzedających się leków 

na świecie to produkty biologiczne, jednak 

ich rozwój obarczony jest dużym ryzykiem 

i wymaga ogromnych inwestycji.

Na tle tych wyzwań – jak Pan postrzega 

odpowiedzialność społeczną fi rm farmaceu-

tycznych? 

Najważniejszym obowiązkiem fi rm 

farmaceutycznych wobec społeczeństwa 

jest zapewnienie dostępu do skutecznego 

i bezpiecznego leczenia jak największej 

grupie pacjentów. W kontekście niedaw-

nych kłopotów z dostępnością ważnych 

leków w Polsce, powinniśmy głośno mówić 

o konieczności zapewnienia bezpieczeń-

stwa farmaceutycznego kraju. Gwarantem 

bezpieczeństwa w tej dziedzinie jest lokalny 

przemysł farmaceutyczny, który –w sytuacji 

kłopotów z produkcją lub kryzysów poli-

tyczno-ekonomicznych – traktuje polski 

rynek priorytetowo i jest w stanie zapewnić 

ciągłość dostaw. Dostęp do leczenia polega 

również na oferowaniu szerokiej gamy 

nowoczesnych produktów w umiarkowa-

nych cenach. To także domena krajowych 

fi rm generycznych, których liderem jest 

Polpharma. Koszty terapii mają szczególne 

znaczenie w przypadku leków biologicz-

nych, których cena przekracza możliwości 

przeciętnego polskiego pacjenta.  Z tego 

powodu podjęliśmy decyzję o rozwoju 

biologicznych leków bionastępczych, które 

– dzięki niższej cenie – umożliwią większej 

liczbie pacjentów skorzystanie z leczenia. 

Jakie są najważniejsze wyzwania i cele, które 

stoją przed Grupą Polpharma w krótkim 

(1 rok) i długim okresie (3-5 lat) – w kontekście 

ogłoszonej Strategii CSR?

Najważniejszym wyzwaniem, jakie sobie 

stawiamy w długim okresie, jest jak 

najlepsze wykorzystanie potencjału nauki, 

własnych zasobów intelektualnych i techno-

logicznych, a także zewnętrznego wsparcia 

fi nansowego, m.in. w postaci funduszy 

unijnych, do tworzenia innowacyjnych roz-

wiązań, poprawiających skuteczność lecze-

nia i w konsekwencji podnoszących jakość 

życia pacjentów. Rozwiązania te dotyczą 

nie tylko nowych produktów, ale również 

unowocześniania już istniejących, w celu 

poprawy  przestrzegania zaleceń terapeu-

tycznych przez pacjenta. Niestosowanie się 

do zaleceń jest jedną z największych barier 

w czerpaniu korzyści z terapii, co podkreśla 

Światowa Organizacja Zdrowia. Mimo że 

od dawna Naukowa Fundacja Polpharmy 

podnosi publicznie ten temat, jest w tej 

dziedzinie jeszcze wiele do zrobienia. Mamy 

nadzieję, że podręcznik akademicki wydany 

z inicjatywy naszej Fundacji przyczyni się do 

zwiększenia świadomości tego zagadnienia 

wśród studentów medycyny i pomoże 

zmniejszyć problem nieprzestrzegania 

zaleceń przez chorych. Chcemy także 

aktywnie docierać z edukacją do pacjentów 

i angażować się w takie programy, które 

długoterminowo będą wpływać na realną 

zmianę postaw zdrowotnych Polaków. 

W najbliższym czasie zamierzamy skupić 

się na dalszym umacnianiu kultury etycznej 

naszej fi rmy poprzez aktywną komunikację 

i edukację naszych pracowników, zarówno 

w Polsce, jak też w spółkach zagranicznych. 

Wyzwaniem na najbliższy rok będzie dla 

nas wdrożenie strategii zrównoważonego 

łańcucha dostaw, co jest procesem trudnym 

i wymagającym od niektórych dostawców 

podjęcia dodatkowych działań. Cieszy nas 

jednak fakt, że wielu naszych partnerów 

rozumie potrzebę podnoszenia standardów 

i widzi w tym swoją biznesową szansę.  

Czym dla Grupy Polpharma jest Etyka, 

Innowacyjność i Partnerstwo – myśli 

przewodnie i główne motywy raportu?

To cechy, które charakteryzują podejmowa-

ne przez nas inicjatywy. W swojej działal-

ności kierujemy się wartościami etycznymi 

i ustanowionymi standardami etycznego 

postępowania. Wdrażamy innowacyjne 

rozwiązania we wszystkich obszarach 

funkcjonowania, by stale udoskonalać naszą 

organizację i jeszcze lepiej służyć pacjentom 

i społeczeństwu. Wierzymy, że najlepsze 

efekty osiąga się nie w pojedynkę, ale 

poprzez partnerstwo i wspólne działanie. 

Dlatego jednoczymy wokół ważnych celów 

różne podmioty, by jeszcze lepiej realizować 

nasze motto „Ludzie pomagają Ludziom”. 

JERZY STAR AK , 
PRZE WODNICZ ĄC Y 
R ADY NADZORCZE J 

POLPHARMA SA

ETYK A , IN NOWACYJNOŚĆ
I PARTN ERSTWO 

Etyka, innowacyjność i partnerstwo – to 

motywy przewodnie, które spajają nasze 

działania w różnych obszarach. Jesteśmy 

przekonani, że to właśnie wzajemne prze-

nikanie się tych cech czyni nas fi rmą 

w pełni gotową do stawienia czoła 

wyzwaniom, z którymi mierzy się dziś 

branża farmaceutyczna w Polsce i na 

świecie. 

ETYKA – wspólne wartości etyczne oraz 

ustanowione zasady etycznego postępo-

wania wspierają nas w budowie pozycji 

naszej fi rmy w zgodzie z najwyższymi 

standardami i z korzyścią dla wszystkich 

interesariuszy.

INNOWACYJNOŚĆ – nie tylko rozwi-

jamy nowoczesne leki, ale codziennie 

doskonalimy każdy aspekt naszej działal-

ności, by jeszcze lepiej służyć pacjentom 

i społeczeństwu.

PARTNERSTWO – integrujemy wokół 

ważnych celów –  zdrowotnych, na-

ukowych, społecznych i gospodarczych 

– różne osoby i podmioty, którym zależy 

na trwałych i pozytywnych zmianach.
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1.
1. STRATEGIA CSR

F
unkcjonujemy na rynku od 80 lat 

i przestrzegaliśmy zasad społecz-

nej odpowiedzialności biznesu, gdy 

jeszcze nikt nie używał akronimu CSR. 

Swoją aktywność w tym obszarze zintensy-

fi kowaliśmy po roku 2000, kiedy nastąpiła 

prywatyzacja naszej fi rmy w oparciu o 

polski kapitał. Przez ostatnich kilkanaście 

lat udowadniamy, że warto działać zgodnie 

z ideą zrównoważonego rozwoju, harmo-

nijnie godząc cele biznesowe z potrzebami 

interesariuszy: pracowników, pacjentów, 

środowiska medycznego i naukowego, 

klientów, dostawców i lokalnych społecz-

ności (więcej czytaj: Historia CSR w Grupie 

Polpharma na okładkach wewnętrznych).

W 2014 roku podjęliśmy decyzję o usyste-

matyzowaniu naszych inicjatyw w zakresie 

CSR. Przystępując w drugiej połowie 2014 

roku do prac nad Strategią Odpowie-

dzialności Społecznej Grupy Polpharma, 

szukaliśmy przede wszystkim odpowiedzi na 

pytanie, jak możemy jeszcze lepiej odpowia-

dać na potrzeby interesariuszy i równocze-

śnie rozwijać nasze działania biznesowe

w oparciu o system wartości. W wielo-

miesięcznym procesie budowy strategii 

wzięli udział kluczowi interesariusze oraz 

decydenci odpowiadający za najważniejsze 

obszary naszej działalności. 

Wyłoniliśmy trzy, kluczowe dla nas, fi lary 

odpowiedzialności społecznej: służba 

pacjentom i społeczeństwu, etyczne 

prowadzenie biznesu, innowacje i rozwój 

wiedzy. W ramach tych trzech, wzajemnie 

przenikających się obszarów, podjęliśmy 

14 zobowiązań, których realizacji chcemy 

się poświęcić do roku 2018.

Cieszę się, że po wielu latach realizacji licz-

nych projektów i działań w poszczególnych 

obszarach CSR udało nam się usystema-

tyzować nasze podejście i nadać naszym 

działaniom strategiczne priorytety. O tym, 

że jest to trudny proces, przekonaliśmy się 

już podczas panelu interesariuszy, kiedy 

w toku kilkugodzinnej dyskusji zobaczyli-

śmy, jak różne są oczekiwania środowisk 

medycznych, biznesowych czy organizacji 

społecznych. Mam osobistą satysfakcję, że 

udało nam się stworzyć długoterminowy 

model naszych działań CSR, w ramach 

którego sformułowaliśmy konkretne zobo-

wiązania wobec społeczeństwa oraz dzia-

łania, jakie chcemy zrealizować do roku 

2018. Już dziś widzę, jak znaczący wpływ 

miała stworzona strategia na naszą fi rmę, 

choćby w obszarze zakupów, w którym 

podjęliśmy prace nad Kodeksem postę-

powania Dostawców Grupy Polpharma. 

Proces opracowania strategii włączył 

w działania CSR wszystkie kluczowe 

funkcje naszej fi rmy, dzięki czemu w jej 

wdrażanie możemy dziś angażować już 

w pełni świadomych menadżerów, dla 

których cele CSR są ważnym elementem 

funkcjonowania we wszystkich obszarach. 

Wypracowana Strategia Odpowiedzialności 

Społecznej Grupy Polpharma korespon-

duje z długofalowymi wyzwaniami, przed 

którymi stoi nie tylko branża farmaceutycz-

na, ale i cała polska gospodarka. W naszej 

strategii można znaleźć wiele wspólnych 

mianowników z tak ważnymi dokumentami 

jak Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla 

Polskiego Biznesu 2050 oraz powiązana 

z nią Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju (jesteśmy jed-

nym z sygnatariuszy Deklaracji i bierzemy 

udział w grupach roboczych związanych 

z realizacją kolejnych etapów Wizji 2050). 

Źródłem odniesienia były dla nas także wy-

tyczne międzynarodowej normy ISO 26000 

dotyczącej społecznej odpowiedzialności.

STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY POLPHARMA
NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

W naszej działalności 
kierujemy się wysokimi 
standardami etycznymi, 
uwzględniamy potrzeby 

pracowników, pacjentów 
i uczestników sektora 

opieki zdrowotnej 
oraz dbamy 

o środowisko naturalne.

Poprzez wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań 

i współpracę z ludźmi 
nauki udoskonalamy naszą 
organizację, odpowiadamy 

na ważne wyzwania 
w dziedzinach medycznych 
oraz tworzymy przestrzeń 

dla rozwoju wiedzy.

W trosce o zdrowie 
i jakość życia pacjentów 

zapewniamy dostęp 
do ważnych terapii oraz 

edukacji i profi laktyki 
zdrowotnej. Poprzez 
dialog i partnerstwo, 

odpowiadamy na potrzeby 
społeczności, 

w których działamy.

12. Wdrażamy innowacyjne 

rozwiązania

13. Budujemy pomost pomiędzy 

nauką i biznesem

14. Edukujemy środowiska 

medyczne i farmaceutyczne

1.  Zapewniamy bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski 

2. Popularyzujemy zasady profi laktyki zdrowotnej 

wśród pacjentów i pracowników

3. Wspieramy pacjentów w przestrzeganiu zaleceń 

terapeutycznych

4. Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

5. Umacniamy kulturę 

etyczną fi rmy 

6. Zapewniamy jakość 

produktów oraz bezpieczeństwo 

farmakoterapii

7. Zapewniamy i promujemy 

podwyższone standardy 

bezpieczeństwa pracy

8. Dbamy o rozwój 

i zaangażowanie pracowników

9. Budujemy kulturę różnorodności

10. Dbamy o środowisko naturalne

11. Budujemy odpowiedzialny 

łańcuch dostaw

Magdalena 

Rzeszotalska, 

Dyrektor 

ds. Komunikacji 

Korporacyjnej 

i CSR, 

Polpharma SA
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2.
2. ANALIZA
ISTOTNOŚCI

B
udowana od lat kultura otwartości 

na potrzeby interesariuszy sprzyja 

długofalowej współpracy na różnych 

płaszczyznach i wypracowywaniu rozwią-

zań, które dotyczą najbardziej istotnych dla 

poszczególnych grup zagadnień. Analiza 

istotności problemów podnoszonych przez 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

jest dla nas bardzo ważnym procesem, gdyż 

pozwala dokonać hierarchizacji zagadnień,

a pośrednio – aktywnie włączyć interesa-

riuszy w proces defi niowania i realizacji 

strategii CSR. 

Identyfi kacja zagadnień przebiegała 

w kilku etapach:

•  określenie listy zagadnień specyfi cznych 

dla branży farmaceutycznej,

•  analiza dotychczasowej działalności fi rmy,

•  włączenie interesariuszy do procesu iden-

tyfi kacji kluczowych dla nich tematów,

•  opracowanie listy tematów szczególnie 

ważnych dla Polpharmy.

Wielką satysfakcję przynosi Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu współpraca 

z fi rmami, które w dojrzały i strategicz-

ny sposób podchodzą do realizowania 

społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Polpharma jest przykładem przedsię-

biorstwa, które kładzie ogromny nacisk 

na kwestie społeczne i środowiskowe, 

łącząc 80-letnią tradycję i innowacyjne 

podejście do biznesu. Rozwój idei CSR, 

który obserwujemy w Polpharmie jest 

również dowodem, że polskie fi rmy mogą 

konkurować z międzynarodowymi kor-

poracjami na tym polu i nie muszą mieć 

kompleksów. Wśród ważnych kwestii 

podejmowanych przez fi rmę jest m.in. 

edukacja zdrowotna, w tym kampania 

„Ciśnienie na życie”, która wzbudziła duże 

zainteresowanie podczas Targów CSR 

w 2014 roku. Firma Polpharma dużą 

uwagę zwraca na rozwój regionu pomor-

skiego, jako Ambasador CSR na Pomorzu 

włącza się w szereg inicjatyw i działań. 

Właśnie działalność lokalna pokazuje jak 

istotne dla fi rmy są kwestie zaangażowa-

nia społecznego. Warto też podkreślić, 

jak ważni są w strategii CSR Polpharmy 

pracownicy. Różnorodność  w miejscu 

pracy jest elementem zarządzania, 

a kompleksowość działań potwier-

dzeniem, że to właśnie pracownicy są 

największym kapitałem fi rmy.

1
Dobór zagadnień

2
Ustalanie priorytetów

3
Podsumowanie

Lista zagadnień powstała 

w oparciu o:

• Wewnętrzne, polityki i strategie

• Poprzednie raporty fi rmy

• Raporty CSR fi rm z branży

• Zagadnienia ważne dla branży – 

badania i rankingi, trendy

• Zagadnienia podejmowane 

przez media

Kilka etapów procesu:

• Wstępna selekcja (obecna lista)

• Analiza zespołu CSR

• Panel interesariuszy 

zewnętrznych

• Stworzenie  matrycy

• Ostateczne zatwierdzenie 

matrycy

Społeczną odpowiedzialność i etykę 

biznesu poznawaliśmy w Polsce z perspek-

tywy globalnej. Standardy w tym zakresie 

przychodziły do nas z central największych 

korporacji ponadnarodowych. CSR to był 

produkt z importu, który powstawał 

w warunkach całkiem innych niż nasze i od-

nosił się do wieloletniej tradycji rozwiniętej 

demokracji i dojrzałego rynku. Wprawdzie 

u nas produkty z importu zawsze cieszyły 

się wielką estymą, ale mało kto wierzył, że 

w kręgu polskich fi rm prywatnych powsta-

ną standardy etycznej kultury organiza-

cyjnej. Dlatego Polpharma jest ciekawym 

kazusem dla tych wszystkich, którzy kiedyś 

będą badać rozwój etyki i odpowiedzialno-

ści w biznesie w Polsce. Wszyscy zgadzamy 

się z przekonaniem, że CSR to specyfi czne 

świadectwo dojrzałości w biznesie. Odpo-

wiedzialność staje się istotna dopiero na 

pewnym etapie rozwoju biznesu, podobnie 

jak to dzieje się w rozwoju osobniczym – 

poczucie odpowiedzialności społecznej, 

czyli odpowiedzialności za innych, zdecy-

dowanie rośnie wraz z narodzinami dzieci. 

Niewielu prywatnym fi rmom w Polsce 

udało się dojść do tego etapu, że zaczęły 

przejmować istotne spółki z innych rynków 

i włączać je do swojej grupy kapitałowej. 

Być może Polpharma dlatego potrafi ła 

w ostatnim okresie zdecydowanie podnieść 

jakość całościowego systemu zarządzania 

społeczną odpowiedzialnością – o czym 

świadczy choćby tytuł branżowego lidera 

CSR w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 

2015 - że nie miała innego wyjścia na dro-

dze maksymalizowania dobra wspólnego. 

No bo jak tu nie dawać dobrego przykładu, 

skoro pojawiły się „dzieci”.

Marzena Strzelczak,

Dyrektorka Generalna, 

Członkini Zarządu

Forum 

Odpowiedzialnego 

Biznesu

Dostępność leczenia

Edukacja w zakresie zdrowia i leków

Promocja zdrowego stylu życia

Zaangażowanie społeczne, współpraca z partnerami społecznymi

Kodeks etyczny i wartości

Etyka w marketingu i reklamie

Jakość surowców 

Bezpieczeństwo produktów

Strategiczne zarządzanie środowiskiem

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Współpraca naukowa z ośrodkami badawczymi

Współpraca ze środowiskiem medycznym i farmaceutycznym

TEMATY KLUCZOWE DLA
INTERESARIUSZY ZEWN ĘTRZNYCH

TEMATY KLUCZOWE DLA 
INTERESARIUSZY WEWN ĘTRZNYCH

Edukacja w zakresie zdrowia

Promocja zdrowego stylu życia

Kodeks etyczny i wartości

Równość i różnorodność

Komunikacja z pracownikami

Edukacja i rozwój pracowników

ISTOTNE TEMATY W YBRANE W PROCESIE ANALIZY

PROCES ANALIZY ISTOTNOŚCI ZAGADNIEŃ 

Prof. ALK, dr hab.

Bolesław Rok, 

Centrum Etyki Biznesu 

i Innowacji Społecznych

Akademii Leona 

Koźmińskiego
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Staramy się aktywnie włączać w działal-

ność różnorodnych organizacji i stowa-

rzyszeń, by dzielić się naszą wiedzą i do-

świadczeniem, a także – poprzez wspólne 

działanie – maksymalizować społeczne 

efekty podejmowanych działań. Należymy 

do takich organizacji jak:

• EGA European Generic Association

• Polski Związek Pracodawców 

Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF)

• Polski Związek Producentów Leków 

Bez Recepty PASMI

• Business Centre Club

• Konfederacja Lewiatan (poprzez PZPPF)

• Polska Rada Biznesu, w której działa 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Polpharma SA – Jerzy Starak

• Rada Programowa Polish National Sales 

Award, która promuje m.in. etyczne 

zasady sprzedaży (w skład Rady wchodzi 

Rajmund Ireneusz Martyniuk, 

wiceprezes zarządu Polpharma SA)

• Koalicja Rzeczników Etyki – projekt 

Inicjatywy Sekretarza Generalnego 

ONZ Global Compact w Polsce (członek 

grupy inicjatywnej)

• London Benchmarking Group (LBG)

• Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

(partner strategiczny)

• Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju związana 

z Wizją Zrównoważonego Rozwoju dla 

Polskiego Biznesu 2050 (sygnatariusz 

i uczestnik grup roboczych: ds. zrów-

noważonej produkcji i konsumpcji oraz 

innowacyjności społecznej)

3.
3. INTERESARIUSZE

S
połeczna odpowiedzialność nie jest 

celem samym w sobie. Jej najważ-

niejszą rolą jest dbałość o to, by 

działalność fi rmy odbywała się z poszano-

waniem potrzeb i oczekiwań interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych. Wierność tej 

fi lozofi i obliguje nas do ciągłego kontaktu 

z szerokim gronem interesariuszy, dzięki 

czemu lepiej rozumiemy złożoność otocze-

nia, w którym funkcjonujemy oraz możemy 

włączać w nasze działania ważne dla fi rmy 

grupy i podmioty. Dialog ten przybiera róż-

norodne formy: bezpośrednich spotkań 

z interesariuszami, korzystania z doświad-

czenia i wiedzy zewnętrznych rad dorad-

czych czy udziałub w stowarzyszeniach 

i organizacjach. Działając od lat w modelu 

bliskiej i opartej na zasadzie win-win współ-

pracy z interesariuszami, dostrzegamy w 

tym wiele korzyści. Opinie osób z otoczenia 

naszej fi rmy wielokrotnie inspirowały nas 

do zmian organizacyjnych oraz tworzenia 

nowych rozwiązań, dzięki którym jesteśmy 

dobrze przygotowani na przyszłe wyzwania 

i szanse. 

W panelu interesariuszy zewnętrznych 

wzięli udział przedstawiciele:

• UN Global Compact w Polsce

• Konfederacji Lewiatan

• Polskiego Związku Pracodawców 

Przemysłu Farmaceutycznego

• Polskiego Związku Producentów 

Leków bez Recepty PASMI

• Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego

• Naczelnej Rady Aptekarskiej

• Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego

• Naukowej Fundacji Polpharmy

• środowiska akademickiego 

• środowiska lekarskiego

• dystrybutorów leków

• Ministerstwa Gospodarki

• WWF

• organizacji pacjenckich

• Instytutu Łukasiewicza, działającego 

na rzecz zwiększania świadomości 

w dziedzinie wyzwań demografi cz-

nych
O  PAN EL INTERESARIUSZY
Dialog z interesariuszami to ważna forma 

współpracy biznesu z jego otoczeniem, 

a jednocześnie jeden z przejawów dojrza-

łości w zarządzaniu strategią CSR. Dlatego 

przygotowując się do nakreślenia nowej 

strategii CSR, zorganizowaliśmy w listopa-

dzie 2014 roku panel interesariuszy. Celem 

spotkania było wysłuchanie opinii ważnych 

dla nas grup na temat istotnych zagadnień, 

które powinny znaleźć się w naszej strategii 

CSR. Kilkugodzinna dyskusja z przedstawi-

cielami różnych organizacji pozwoliła 

nam dostrzec wiele nowych aspektów 

i wymiarów społecznej odpowiedzialności. 

Wiele z nich uwzględniliśmy w procesie 

przygotowania nowej strategii. 

CZŁONKOSTWO 

W ORGANIZACJACH

Pacjenci Lekarze Farmaceuci

Pracownicy
Dostawcy

MediaKonkurencyjne 
fi rmy

Społeczności 
lokalneOrganizacje 

społeczne

Organizacje 
biznesowe Klienci – 

dystrybutorzy leków

Administracja publiczna, 
regulatorzy, płatnik 

świadczeń zdrowotnych

Naukowcy
i liderzy opinii

SKŁAD ZARZĄDU ZAKŁADÓW FARMACEUTYCZNYCH 

POLPHARMA SA NA KONIEC 2014 R.

Peter Prock – członek Rady Nadzorczej delegowany 

        do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Jan Faryaszewski – Wiceprezes Zarządu 

Bożenna Kozakiewicz – Wiceprezes Zarządu

Rajmund Ireneusz Martyniuk – Wiceprezes Zarządu 

Francois Menard – Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Moys – Wiceprezes Zarządu 

Andrzej Dziuban – Członek Zarządu 

Sebastian Szymanek – Członek Zarządu 

Hannes Teissl – Członek Zarządu 

SKŁAD ZARZĄDU M EDANA PHARMA SA
Anna Durdyn – Prezes Zarządu

SKŁAD ZARZĄDU POLFA WARSZAWA S. A . 
Tomasz Moys – Prezes Zarządu

Małgorzata Cegielska-Matysiak – Członek Zarządu

Katarzyna Goławska – Członek Zarządu

SKŁAD ZARZĄDU POLPHARMA BIURO 
HAN DLOWE SPÓŁK A Z O.O. 
Rajmund Ireneusz Martyniuk – Prezes Zarządu   

Grzegorz Chełmicki – Członek Zarządu           

Bożenna Kozakiewicz – Członek Zarządu 

Sebastian Szymanek – Członek Zarządu 

4. SYSTEMY ZARZĄDZANIA

G
rupa Polpharma stale się rozwija i udoskonala swoje 

systemy zarządcze. Zarządzanie ryzykiem w fi rmie 

prowadzone jest w oparciu o dedykowaną politykę, 

w ramach której stworzono model defi niujący obszary 

i poziomy ryzyk dla poszczególnych procesów biznesowych. 

Cyklicznie prowadzony proces aktualizacji w oparciu o specjalne 

formularze i system mierników pozwala monitorować zmiany 

w otoczeniu fi rmy i podejmować działania mitygujące.

W związku w powstaniem nowej strategii CSR dla całej Grupy 

Polpharma w Polsce toczą się obecnie prace w celu zbudowania 

spójnej struktury zarządzania realizacją strategii, zarówno na 

poziomie poszczególnych spółek, jak i funkcji koordynowanych 

centralnie. W 2014 roku w związku z intensyfi kacją prac w po-

szczególnych obszarach strategii powstały dedykowane zespoły. 

Na przykład Zespół ds. ustanowienia Programu Etycznego w 

Grupie Polpharma czy Zespół ds. Zrównoważonego Łańcucha 

Dostaw. Na czele obu zespołów stoi przedstawiciel Rady Nad-

zorczej, a w komitetach sterujących zasiadają przedstawiciele 

zarządu i najwyższej kadry menadżerskiej. Członkami zespołów 

są przedstawiciele wszystkich kluczowych funkcji. Przedstawi-

ciele organów zarządczych są regularnie informowani 

o postępach realizacji poszczególnych programów strategicz-

nych i działań podejmowanych w ramach strategii CSR. 

Do dialogu przeprowadziliśmy proces 

identyfi kacji kluczowych grup interesariu-

szy i ich przedstawicieli, a następnie 

w oparciu o ich wagę i wpływ na fi rmę 

dokonaliśmy wyboru tych najważniej-

szych, których zaprosiliśmy na sesję 

dialogową.
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Innowacyjność 

• Nagroda Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej za opracowanie 

innowacyjnych technologii 

i ich wdrożenie (2013)

• Innowator Wprost 

(2013 i 2014)

Wpływ na rozwój

• Perła Polskiej Gospodarki 

w kategorii „krzewienie wartości 

społecznych” dla Jerzego 

Staraka (2014)

• Gryf Gospodarczy za pozytywny 

wpływ na rozwój gospodarczy 

regionu pomorskiego (2014)

• Medale za Wspieranie Rozwoju 

Przedsiębiorczości dla Jerzego 

Staraka i Elżbiety Dzikowskiej 

(2014)

Atrakcyjny pracodawca

• drugie miejsce w kategorii 

Nauki Ścisłe w badaniu Univer-

sum Student Survey (2014)

• Solidny Pracodawca Dekady 

(2014)

• Pracodawca Przyjazny 

Pracownikom (2014)

Cenione produkty

•   Godło Teraz Polska 

dla produktu Acard (2013) 

Ekologia

• Mecenas Edukacji Ekologicznej 

(2013 i 2014)

• Eko-odpowiedzialni w Biznesie 

(2013)

• Liderzy Zrównoważonego 

Rozwoju (wyróżnienie, 2013)

Marketing, sprzedaż, PR

• liczne nagrody (m.in. Złoty 

Spinacz, Sukces Roku 

w Ochronie Zdrowia) 

dla programów edukacyjnych 

Polpharmy

• Nagroda Polish National Sales 

Awards w kategoriach – Zespół 

Sprzedaży oraz Super Sprze-

dawca

NA JWAŻNIEJSZE NAG RODY, KTÓRE OTRZYMALIŚMY W LATACH 2013-2014:

służba 

pacjentom 

i społeczeństwu

Pragniemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby pacjentów 

oraz społeczności lokalnych, w których działamy. W trosce o zdrowie 

pacjentów angażujemy się w edukację i profi laktykę zdrowotną. 

Wszyscy Wszyscy

SKŁAD KADRY PRACOWNICZEJ 

W PODZIALE NA WIEK I PŁEĆ ORAZ MNIEJSZOŚCI

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW (G4-10) 2 286 1 887 4 173 2 289 1 935 4 224

LICZBA PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA WIEK       

WIEK ≤ 29 298 243 541 272 239 511

WIEK 30-50 1 600 1 282 2 882 1 599 1 321 2 920

WIEK  51 ≥ 388 362 750 418 375 793

ODSETEK PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA WIEK [%]       

WIEK ≤ 29 7% 6% 13% 6% 6% 12%

WIEK 30-50 38% 31% 69% 38% 31% 69%

WIEK  51 ≥ 9% 9% 18% 10% 9% 19%

LICZBA OBCOKRAJOWCÓW 7 12 19 8 14 22

ODSETEK OBCOKRAJOWCÓW W STOSUNKU DO LICZBY 

WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

0,17% 0,29% 0,46% 0,19% 0,33% 1%

2013 2014

W
sz

ys
cy

W
sz

ys
cy

W
sz

ys
cy

W
sz

ys
cySKŁAD KADRY PRACOWNICZEJ 

W PODZIALE NA KATEGORIĘ 

ZATRUDNIENIA, WIEK I PŁEĆ

LICZBA PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA WIEK

WIEK ≤ 29 5 3 8 293 240 533 6 2 8 266 237 503

WIEK 30-50 170 240 410 1 430 1 042 2 472 191 247 438 1 408 1 074 2 482

WIEK  51 ≥ 31 44 75 357 318 675 32 50 82 386 325 711

SUMA 206 287 493 2 080 1 600 3 680 229 299 528 2 060 1 636 3 696

PROCENTOWY UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA WIEK I KATEGORIĘ ZATRUDNIENIA

WIEK ≤ 29 2% 1% 1% 98% 99% 99% 2% 1% 2% 98% 99% 98%

WIEK 30-50 11% 19% 14% 89% 81% 86% 12% 19% 15% 88% 81% 85%

WIEK  51 ≥ 8% 12% 10% 92% 88% 90% 8% 13% 10% 92% 87% 90%

SUMA 9% 15% 12% 91% 85% 88% 10% 15% 13% 90% 85% 88%

2013

Pracownicy 

na stanowiskach 

kierowniczych i wyższych

Pracownicy 

na stanowiskach 

niższych niż kierownicze

2014

Pracownicy 

na stanowiskach 

kierowniczych i wyższych

Pracownicy 

na stanowiskach 

niższych niż kierownicze
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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA REALIZOWANE 
W LATACH 2013-2014:

• Zorganizowaliśmy największą kampanię edukacyjną w zakresie 

profi laktyki nadciśnienia tętniczego w Polsce. Najważniejszym 

rezultatem kampanii „Ciśnienie na życie” była zmiana postaw 

Polaków w dziedzinie profi laktyki kardiologicznej. 

• W kampanii „Przygotuj się na wstrząs” poruszyliśmy ważny 

problem anafi laksji. Przeszkoliliśmy wiele grup pacjentów, 

których może on dotyczyć. Stworzyliśmy również pierwsze 

w Polsce algorytmy postępowania dla lekarzy 

do wykorzystania w sytuacji wstrząsu anafi laktycznego 

u pacjenta.

• Zaoferowaliśmy naszym pracownikom rozbudowane programy 

profi laktyki zdrowotnej, w tym program antynikotynowy, 

zachęciliśmy ich również do aktywnego uprawiania sportu.

• Wspólnie z Naukową Fundacją Polpharmy pracowaliśmy 

nad podręcznikiem „Nieprzestrzeganie zaleceń 

terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań”.

• W naszym zakładzie w Starogardzie zorganizowaliśmy 

coroczny Dzień Otwarty, który pozwala na integrację fi rmy 

z mieszkańcami regionu Kociewia.

• Zaangażowaliśmy się w działalność Forum Inicjowania 

Rozwoju (FIR), które wspiera współpracę międzysektorową 

na Pomorzu.

• Rozwijaliśmy Program Wolontariatu Pracowniczego 

Grupy Polpharma we wszystkich lokalizacjach.

NASZE SUKCESY osób zostało przeszkolo-

nych w ramach programu 

„Przygotuj się na wstrząs” 

(z czego 6000 w latach 

2013–2014)

o

2

15 000
blisko

pomiarów ciśnienia tętniczego 

krwi i 126 000  badań wieku 

serca wykonano w ramach 

kampanii „Ciśnienie na życie”

p

k

s

k

326 000

służba 

pacjentom 

i społeczeństwu
Jesteśmy największym polskim producentem leków. Pozycja lidera to dla nas przede wszystkim zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa 

farmaceutycznego Polaków. Wytwarzając nasze produkty w kraju, zapewniamy pacjentom ciągłość dostaw oraz dostęp do potrzebnych terapii. 

Utrzymujemy produkcję wielu nierentownych leków, w tym także produktów ratujących życie, które nie mają swoich odpowiedników na rynku. 

Reinwestujemy zyski w Polsce, przeznaczając je na ważne społecznie innowacje, takie jak między innymi leki biologiczne. Fundamentalne 

znaczenie ma dla nas profi laktyka i edukacja zdrowotna. Prowadzimy wiele kampanii i programów edukacyjnych zwiększających świadomość 

między innymi takich chorób, jak nadciśnienie tętnicze oraz wstrząs anafi laktyczny. Pamiętamy o tym, że leki działają tylko wtedy, gdy 

się je zażywa. Dlatego – jako pierwsza fi rma farmaceutyczna w Polsce – podjęliśmy się misji nagłośnienia kwestii przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych jako kluczowego czynnika powodzenia terapii. Wiążemy się silnie z regionami, w których prowadzimy działalność. Czujemy 

odpowiedzialność za rozwój tych terenów oraz miejsca pracy tworzone nie tylko w naszych zakładach, ale także u naszych podwykonawców. 

Angażujemy się w inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia i współpracy międzysektorowej w społecznościach lokalnych. 

Polpharma wywodzi się z Polski i tu wytwarza większość swoich produktów. Polska jest też naszym największym rynkiem zbytu. Wierzymy, 

że powodzenie i rozwój naszej fi rmy są nierozerwalnie związane z jakością i sprawnością rodzimego systemu ochrony zdrowia. Jako lider 

rynku dostrzegamy swoją rolę w aktywnym oddziaływaniu na wzmocnienie systemu zdrowia społecznego, a także w podnoszeniu świa-

domości i prawidłowej trosce o zdrowie milionów obywateli. Polska jest i pozostanie priorytetem, jeśli chodzi o zapewnienie dostępności 

leków Polpharmy. Produkujemy i jako jedyni zapewniamy dostęp do wielu leków ratujących życie. Bezkompromisowo traktujemy wymogi 

jakościowe, jednocześnie utrzymując ceny pozwalające pacjentom wykupić przepisaną receptę.

Wspieramy działalność naukową i edukacyjną większości lekarskich i aptekarskich towarzystw naukowych, a za pośrednictwem Naukowej 

Fundacji Polpharmy subwencjonujemy wiele badań naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. Prowadzimy szereg ogólnopolskich 

programów edukacyjnych, epidemiologicznych badań przesiewowych oraz ułatwiamy pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki.

Pracownicy Polpharmy uczestniczą w prospołecznych aktywnościach wszędzie tam, gdzie mamy swoje zakłady. Wspieramy lokalne inicja-

tywy prozdrowotne, ekologiczne, wolontariat pracowniczy oraz projekty charytatywne realizowane przez naszych partnerów. 

Rajmund Ireneusz Martyniuk, 

Wiceprezes Zarządu Polpharma SA i Prezes Zarządu Polpharma Biuro Handlowe, 

Dyrektor Handlowy Grupy Polpharma

osób skorzystało z bez-

płatnych badań kardiolo-

gicznych i okulistycznych 

w czasie 29 akcji 

w ramach programu 

„Strefa na zdrowie” 

6 400
godzin poświęcili nasi 

pracownicy na działa-

nia wolontariackie 

w lokalnym otoczeniu

10 000
ponad

projektów leków 

bionastępczych 

prowadzi 

nasz Oddział 

Biotechnologii 

w Gdańsku

p

b

p

n

w
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KLUCZOWE M IERNIKI

NASZE ZOBOWIĄZANIA

1.  Zapewniamy 

bezpieczeństwo 

farmaceutyczne Polski. 

2.  Popularyzujemy zasady 

profi laktyki zdrowotnej 

wśród pacjentów 

i pracowników. 

3.  Wspieramy pacjentów 

w przestrzeganiu 

zaleceń 

terapeutycznych.

4.  Angażujemy się 

w rozwój społeczności 

lokalnych.

•  Przeprowadzimy kampanię na 

wszystkich uczelniach medycznych 

w Polsce popularyzującą wśród stu-

dentów podręcznik „Nieprzestrze-

ganie zaleceń terapeutycznych. Od 

przyczyn do praktycznych rozwiązań.”

•  Dotrzemy do lekarzy specjalistów 

z dziedziny pulmonologii, diabetolo-

gii i kardiologii, poprzez codzienną 

promocję leków Polpharmy, z ulotką 

wspierającą pacjenta w przestrzega-

niu zaleceń terapeutycznych.

•  Poprzez regularne szkolenia zapew-

nimy, że wszyscy nasi przedstawicie-

le będą przygotowani do prowadze-

nia rozmów z lekarzami na temat 

przestrzegania zaleceń.

•  Stworzymy politykę dobrego 

sąsiedztwa obejmującą wszystkie 

lokalizacje Grupy Polpharma 

w Polsce.  

•  Wprowadzimy cykliczny dialog 

ze społecznościami.   

•  Rozwiniemy program wolonta-

riatu pracowniczego w nowych 

obszarach.  

•  Obejmiemy milion osób w Polsce 

działaniami edukacyjnymi lub 

profi laktycznymi.  

•  Umożliwimy dostęp do rozszerzonej 

opieki zdrowotnej pracownikom 

wszystkich lokalizacji Grupy 

Polpharma w Polsce.  

•  Co najmniej raz w roku zorgani-

zujemy inicjatywy prozdrowotne 

dla pracowników we wszystkich 

lokalizacjach w Polsce.  

•  Wprowadzimy model mierzenia 

krótko- i długoterminowej efek-

tywności działań dla największych 

programów edukacyjnych.  

•  Będziemy produkować leki, których 

potrzebują polscy pacjenci ze 

szczególną troską o te, których nikt 

poza Polpharmą nie dostarcza na 

polski rynek.

• Aby zapewnić polskim pacjentom 

dostęp do najnowocześniejszych te-

rapii w przystępnej cenie, będziemy 

rozwijać leki bionastępcze oraz ulep-

szone postaci leków generycznych. 

• Utrzymanie akceptowalnego pozio-

mu kosztów  wytwarzania  leków, 

mimo rosnących cen komponentów

i innych czynników kosztotwórczych,

będzie możliwe poprzez rozwijanie 

skali działalności oraz inwestycje 

w innowacyjne technologie.
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Przyszłością współczesnej farmacji są 

bez wątpienia leki biologiczne – naśladujące 

funkcje prawidłowych białek ludzkich 

(np. insuliny bądź hormonu wzrostu) 

i będące nadzieją dla pacjentów cierpią-

cych na ciężkie schorzenia (m.in. wybrane 

choroby nowotworowe, białaczkę, astmę, 

mukowiscydozę, łuszczycę i reumatoidalne 

zapalenie stawów). Leki biologiczne są 

skuteczne i bezpieczne, ale barierą dostępu 

do terapii są koszty: ich cena jest ponad 

25 razy wyższa niż leków chemicznych. 

Polpharma zdecydowała się na rozwój 

biologicznych leków bionastępczych, 

czyli leków wprowadzonych na rynek 

po wygaśnięciu patentu na ich oryginalne 

odpowiedniki. Dzięki niższej cenie umożliwią 

1. zapewniamy 
bezpieczeństwo 
farmaceutyczne polski

inwestujemy w innowacje 

ważne społecznie 

skorzystanie z leczenia większej grupie pa-

cjentów. Jednak i one wymagają olbrzymich 

inwestycji, głównie ze względu na kosztowne 

badania kliniczne, a także nakładu czasu 

i wiedzy eksperckiej. Rozwój leku bionastęp-

czego trwa 7–9 lat i wymaga nakładów 

w wysokości 80–100 mln euro. Obecnie 

w naszym laboratorium w Gdańskim Parku 

Naukowo-Technologicznym trwają prace 

nad 6 projektami leków tego typu. 

Nasze zaangażowanie w rozwój leków 

biologicznych to także szansa, by najlepsi 

polscy naukowcy i wybitnie uzdolnieni 

absolwenci mogli rozwijać swoje talenty 

w Polsce (więcej na ten temat na str. 81).

B
ędąc największą polską grupą farma-

ceutyczną, odgrywamy kluczową 

rolę w zapewnieniu społeczeństwu 

bezpieczeństwa lekowego. Większość 

zysków przeznaczamy na rozwój nowych 

postaci leków oraz ważnych społecznie inno-

wacji, poprawiających zdrowie i jakość życia. 

Dostarczamy na – najważniejszy dla nas 

– rynek krajowy 220 produktów odpowia-

dających na najbardziej rozpowszechnione 

problemy zdrowotne. Umożliwiamy szeroki 

dostęp do leczenia dzięki rozbudowanej ofer-

cie i umiarkowanym cenom. Mamy 12,3% 

udziału ilościowego w rynku leków refundo-

wanych, przy czym tylko 5,03% udziału war-

tościowego w refundacji. W trosce o zdrowie 

i życie pacjentów utrzymujemy produkcję 

wielu nierentownych artykułów, które nie 

mają odpowiedników na rynku, w tym leków 

ratujących życie. Wytwarzamy jedyne odpo-

wiedniki w 47 molekułach. Mamy również 

udział w zapewnieniu strategicznych rezerw 

wojskowych w zakresie zaopatrzenia w leki.

Duży udział krajowych producentów w rynku 

leków generycznych sprzyja obniżeniu kosz-

tów farmakoterapii dla pacjentów i stanowi

oszczędność dla budżetu państwa. NFZ 

może dzięki temu objąć refundacją kolejne 

grupy leków i pomagać szerszemu gronu 

pacjentów. Jak wynika z danych fi rmy anali-

tycznej Sequence HC Partners, leki krajowych 

producentów zapewniają 44,3% wszystkich 

zrefundowanych dni terapii, ale w strukturze 

całkowitej kwoty refundacji udział krajowych

leków jest znacznie niższy (pochłaniają jedy-

nie 27% całkowitej kwoty refundacji). Środki 

wydawane na refundację leków wytwarza-

nych w Polsce (2,5 mld zł w 2014 roku) 

de facto są równoważone wpływami 

do budżetu w postaci podatków, składek 

ZUS oraz innych świadczeń (2,4 mld zł).

Istnienie w naszym kraju silnego sektora 

farmaceutycznego gwarantuje reinwesty-

cję przychodów w najbardziej korzystny 

sposób: w innowacyjność. Powoduje 

to wzrost potencjału całej gospodarki, 

zwiększenie środków odprowadzanych 

do budżetu państwa i wzmacnia pozycję 

Polski na arenie międzynarodowej, ale 

przede wszystkim zapewnia bezpieczeń-

stwo ludzi, które jest dobrem nadrzęd-

nym, nie do przecenienia. 

Bezpieczeństwo lekowe jest jednym 

z elementów bezpieczeństwa państwa 

i jego obywateli. Jest ono ważne nie tylko 

w stanie zagrożenia lub też wojny, ale 

również – a może przede wszystkim – 

w czasie pokoju.

Dr Bohdan 

Wyżnikiewicz, 

Wiceprezes 

Instytutu Badań 

nad Gospodarką 

Rynkową

2. popularyzujemy zasady 
profilaktyki zdrowotnej 
wśród pacjentów 
i pracowników

Ż
yjemy coraz dłużej (średnio prawie 

77 lat), ale wciąż o ponad 2 lata 

krócej niż statystyczny mieszka-

niec Unii Europejskiej (79,2) – wynika 

z raportu OECD „Health at Glance 2014”. 

W utrzymaniu dobrej jakości życia i zdrowia 

kluczową rolę odgrywa profi laktyka. Jej 

znaczenie będzie rosło w kolejnych latach, 

z uwagi na proces starzenia się społe-

czeństw i wydłużania wieku emerytalnego. 

Mając świadomość rangi tego wyzwania, 

przykładamy szczególną wagę do popula-

ryzacji profi laktyki zdrowotnej i wczesnego 

wykrywania chorób. Aby dotrzeć z odpo-

wiednią wiedzą do możliwie dużej grupy 

odbiorców, dbamy o to, by nasze kampanie 

edukacyjne były wyjątkowe, zapadające 

w pamięć, ale przede wszystkim – zrozu-

miałe i praktyczne. Kampanie spotykają 

się z bardzo dobrym przyjęciem. Zarówno 

wysoka frekwencja, jak i opinie odbiorców 

potwierdzają skuteczność obranej przez 

nas drogi popularyzacji zasad profi laktyki 

zdrowotnej. Efekty naszych działań są także 

doceniane w najważniejszych branżowych 

konkursach.

Programy edukacyjne mają ogromne 

znaczenie w działalności naszej fi rmy, 

ponieważ dają pacjentom szansę na 

wczesną diagnostykę i uniknięcie cięż-

kich, często zagrażających życiu, powi-

kłań. Do tej pory edukowaliśmy Polaków 

w zakresie opryszczki, zdrowia seksualne-

go oraz jaskry, a od kilku lat zachęcamy 

ich do troski o serce oraz uwrażliwiamy 

na problem wstrząsu anafi laktycznego. 

Projektując kampanie edukacyjne, planu-

jemy takie działania, by nie tylko mówić 

do pacjentów z pozycji autorytetu, ale 

wychodzić do nich i w praktyce ułatwiać 

działania profi laktyczne. Wierzymy, że 

trwała zmiana postaw jest możliwa tylko 

dzięki ciężkiej, cierpliwej, wieloletniej 

pracy.

Dominika 

Bandurska, 

Kierownik Działu 

Brand PR, 

Polpharma Biuro 

Handlowe

W latach 2013–2014 prowadziliśmy kilka 

szeroko zakrojonych kampanii eduka-

cyjnych i profi laktycznych skierowanych 

do pacjentów. Wśród nich znalazły się 

m.in.: „Strefa na zdrowie”, czyli organizo-

wany wspólnie z Caritas Polska program 

ułatwiający dostęp do badań, specjalistycz-

nych konsultacji lekarskich oraz edukacji 

zdrowotnej osobom w wieku 50+, głównie 

z niewielkich ośrodków miejskich. W latach 

2013–2014 w ramach „Strefy na zdrowie” 

przebadaliśmy serca i oczy 6400 osób 

z 29 niewielkich miast.

Włączamy się w wydarzenia ważne 

dla lokalnych społeczności z całej Polski 

(np. Dni Starogardu), organizując „białe” 

akcje, podczas których mieszkańcy mają 

możliwość uzyskania nieodpłatnych konsul-

tacji lekarskich i badań profi laktycznych. 

Zachęcaliśmy ponadto do skorzystania 

z profi laktyki okulistycznej („Wykryj jaskrę 

– ocal wzrok”), a także honorowego odda-

wania krwi (akcja „Twoja krew ma wielką 

moc” w naszym oddziale w Nowej Dębie). 

W latach 2013–2014 największą skalą 

charakteryzowały się dwie kampanie: 

„Ciśnienie na życie” oraz „Przygotuj się 

na wstrząs” – ich rezultaty zostały szczegó-

łowo przedstawione w modelu LBG.

W trakcie różnych kampanii edukacyjno-

-profi laktycznych w latach 2013–2014

przeprowadziliśmy ponad 

458 000 bezpłatnych badań 

ogólnopolskie kampanie 

na rzecz zdrowia – 

od juniora do seniora

• prawie 1% polskiego PKB

• 105 tys. miejsc pracy 

(efekt bezpośredni, pośredni i dochodowy)

• 2,4 mld zł wpływów 

do budżetu państwa

• 20 tys. miejsc pracy 

(efekt bezpośredni, pośredni i dochodowy)

• 20%wpływów całego sektora 

do budżetu (dane za 2014)

KR A JOW Y SEKTOR 
FARMACEUTYCZNY G EN ERUJE:

G RU PA POLPHARMA 
W POLSCE G EN ERUJE:

* na podstawie raportu DELab UW, PZPPF 2015 
„Makroekonomiczne aspekty znaczenia sektora far-
maceutycznego dla polskiej gospodarki”; jako krajowy 
sektor farmaceutyczny traktujemy podmioty polskie
 i zagraniczne wytwarzające swoje produkty w Polsce

* wyliczenia dokonano, stosując tę samą metodolo-
gię, co w ww. raporcie DELab UW
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O  CIŚNIENIE NA ŻYCIE  
„Ciśnienie na życie” to największa polska 

kampania edukacyjna dotycząca nad-

ciśnienia tętniczego. Zainicjowana pod 

koniec 2012 roku była odpowiedzią na 

alarmujące dane: choroby układu krążenia, 

mimo zwiększonej skuteczności leczenia, są 

najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, ale 

pacjenci często je lekceważą. Nadciśnienie 

tętnicze ma co trzeci dorosły Polak (badanie 

NATPOL 2011). Tymczasem 70% Polaków 

nie mierzy regularnie ciśnienia tętniczego 

krwi, a 95% nie zna zasad wykonania prawi-

dłowego pomiaru (badanie PBS, 2012). 

Zależało nam na tym, by zerwać ze sche-

matem, w którym Polacy zaczynają dbać 

o zdrowie, dopiero wtedy, gdy zachorują. 

Dlatego w kampanii położyliśmy nacisk 

na profi laktykę, wczesną diagnostykę 

i edukację – nie tylko osób z grupy ryzyka, 

ale także ich bliskich.

W latach 2013–2014 dotarliśmy z kampa-

nią do blisko 100 miejscowości. Zmierzyli-

śmy ciśnienie ponad 326 tys. Polaków 

i rozdaliśmy 750 tys. egzemplarzy mate-

riałów edukacyjnych. 

Organizowaliśmy wiele wydarzeń towarzy-

szących kampanii, w tym m.in. przeprowa-

dzony wraz z  tygodnikiem „Przyjaciółka” 

konkurs „Seniorzy spełniają marzenia 

z Acardem”. W akcji zrealizowanej 

w 2013 roku za każdy wykonany pomiar 

ciśnienia przekazaliśmy złotówkę na rzecz 

Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu. Dzięki 

temu Klinika otrzymała łącznie 200 tys. zł.

W ramach kampanii zainicjowaliśmy także 

pierwsze na taką skalę w Europie 

badanie wieku serca. W trakcie dwóch 

pierwszych edycji kampanii (2013–2014) 

objęliśmy tym badaniem ponad 126 tys. 

osób. 

EFEKTY K AMPANI I

Kampania przyniosła nam 

wiele prestiżowych nagród: 

• 2013 Magellan Award, 

• 2014 Złoty Spinacz, 

• Effi e Award, 

• 2014 Stevie Award, 

• Kampania Społeczna Roku 2013, 

• Lider Roku 2014 w Ochronie Zdrowia

CZĘSTOTLIWOŚĆ M IERZENIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI 
W ZALEŻNOŚCI OD ZNA JOMOŚCI K AM PANI I  „CIŚNIENIE NA ŻYCIE”

Kiedy ostatnio Pan/Pani mierzył/mierzyła sobie lub mierzono Panu/Pani ciśnienie?

w tym 
tygodniu

28%

15% 18% 17%
22%

15%

30%

42%

2%
10%

w tym 
miesiącu

w tym 
roku

dawniej nie
pamiętam

Tak, słyszałem/am 
o kampanii „Ciśnienie na życie” 

Nie, nie słyszałem/am 
o kampanii „Ciśnienie na życie” 

Kampania „Ciśnienie na życie” przyczyni-

ła się do trwałych zmian postaw uczest-

ników – dowodzą wyniki badania PBS, 

zrealizowanego po roku trwania kampanii:

• osoby, które słyszały o kampanii, 

wykazały się średnio o 15p.p. 

wyższą znajomością czynników ryzyka 

chorób układu krążenia niż osoby 

nieznające kampanii;

• aż 28% osób, które słyszały 

o kampanii, zadeklarowało, że mierzy-

ło ciśnienie w ostatnim tygodniu – to 

niemal dwukrotnie wyższy odsetek niż 

w grupie osób, które o kampanii nie 

słyszały (15%);

• aż 76% badanych oczekuje

kontynuacji kampanii. 

O  PRZYGOTUJ S IĘ NA WSTRZĄS  
„Przygotuj się na wstrząs” to kompleksowy, 

ogólnopolski program edukacyjno-infor-

macyjny dotyczący mało rozpoznanego 

w Polsce, a bardzo poważnego i mogącego 

stanowić potencjalną przyczynę zgonu, 

problemu anafi laksji. Kampania służyła 

podniesieniu poziomu wiedzy na temat 

przyczyn, konsekwencji oraz zasad postę-

powania w sytuacji wystąpienia wstrząsu 

anafi laktycznego. Stworzyliśmy także inno-

wacyjne algorytmy dla lekarzy i pacjentów, 

które w prosty sposób pokazują, jakie kroki 

należy podjąć w przypadku anafi laksji (wię-

cej na str. 85).

Jak podkreślają eksperci, głównym proble-

mem w przypadku wstrząsu anafi laktyczne-

go jest bowiem bardzo niska świadomość 

społeczna. Wciąż niewiele osób wie, że 

alergia objawia się nie tylko katarem 

i łzawieniem oczu. W przypadku ostrej 

reakcji alergicznej – anafi laksji i wstrząsu 

anafi laktycznego – kluczowe znaczenie, 

• innowacyjne algorytmy postępowania 

w anafi laksji dla pacjentów i lekarzy

• szkolenie dla 5000 pracowników 

komunikacji miejskiej

• kampania edukacyjna skierowana 

do 2 mln pasażerów 

komunikacji miejskiej

• szkolenia i wykłady dla lekarzy – 

18 konferencji, ponad 5000 

przeszkolonych lekarzy

• forum eksperckie: ok. 30 tys. 
użytkowników

• ponad 6000 osób przeszkolonych 

w ramach warsztatów towarzyszących 

12 wydarzeniom (pikniki, festiwale, 

maratony); uczestnikom rozdano ponad 

20 tys. materiałów (apteczki, bransoletki, 

algorytmy) 

nierzadko na wagę życia, ma szybkie udzie-

lenie pomocy. Tymczasem, jak podkreślają 

ratownicy medyczni, brak reakcji świadków 

wypadków wynika najczęściej z obawy 

przed konsekwencjami nieumiejętnego 

udzielenia pomocy – stąd potrzeba edukacji 

na szeroką skalę. 

Punktem wyjścia do kampanii były 

badania świadomości społecznej w zakresie 

wstrząsu anafi laktycznego oraz debata 

w środowisku naukowym, która pozwoliła 

wypracować konkretne komunikaty skiero-

wane do lekarzy. 

Realizowane w ramach programu inicjaty-

wy skierowane były do różnych grup od-

biorców – alergików i ich rodzin, ekspertów 

z dziedziny alergologii, mediów, a także 

pszczelarzy czy pracowników komunikacji 

miejskiej. Przeprowadziliśmy również wiele 

szkoleń, wydarzeń plenerowych i wykładów 

dla środowiska lekarskiego. Dużym 

uznaniem cieszył się „Tydzień Edukacji 

nt. Anafi laksji”, czyli bezpłatne konsultacje 

z alergologami w kilkudziesięciu mia-

stach w Polsce. Dzięki akcji w komunikacji 

miejskiej w kilkunastu polskich miastach 

ponad 2 mln pasażerów miało możliwość 

zapoznania się z materiałami edukacyjnymi 

kampanii. 

Rozpoznaliśmy problem, zbudowaliśmy 

długotrwały system. Wytyczyliśmy nowe 

– ratujące życie – ścieżki w społeczeń-

stwie i medycynie. Nasze działania sprawi-

ły, że podwoiła się liczba Polaków, którzy 

słyszeli o anafi laksji!

Przed rozpoczęciem kampanii zaledwie 

27%* (33%**) Polaków zadeklarowało, 

że zna termin „anafi laksja” i jedynie 11%* 

(28%**) Polaków zadeklarowało, że 

wie, jak pomóc w przypadku wystąpienia 

wstrząsu.

EFEKTY K AMPANI I

Kampania została doceniona i nagrodzona: 

Golden Stevie Awards 2015, 

Złotym Spinaczem 2015 

oraz wyróżniona w konkursie 

Kampania Społeczna Roku 2014.

DZ IAŁANIA EDUKACYJNE DLA 
ŚRODOWISK A LEK ARSKIEGO 
I  SPOŁECZEŃSTWA 
W R AMACH K AM PANI I 
„PRZYGOTUJ S IĘ NA WSTRZĄS”  
W LATACH 2013–2014

Anafi laksja to ciężka, zagrażająca życiu, systemowa 

lub uogólniona, natychmiastowa reakcja nadwrażli-

wości. To uogólniona reakcja organizmu na alergen 

lub inne czynniki (np. wysiłek fi zyczny). Charakteryzu-

je ją nagły początek objawów z upośledzeniem droż-

ności dróg oddechowych i/lub objawami ze strony 

układu krążenia (wiodący objaw to spadek ciśnienia 

tętniczego krwi, przyspieszona akcja serca, zasłabnię-

cie lub utrata przytomności). Zwykle występują także 

objawy skórne w postaci pokrzywki i świądu skóry. 

Do reakcji anafi laktycznej dochodzi w ciągu kilku mi-

nut, a z reguły nie później niż kilka godzin po kontakcie 

z alergenem. Najcięższą postacią anafi laksji jest wstrząs 

anafi laktyczny, który może prowadzić do śmierci.

Po roku trwania kampanii 64%*** 

Polaków zadeklarowało, że zna termin 

„anafi laksja”.

* Według wyników badania TNS 01.2014 oraz **ankiety 

przeprowadzonej z portalem medonet.pl (01.2014). 

*** Badanie zrealizowane z medonet.pl (12.2014).

REAKCJA NA CZAS

www.odetchnijspokojnie.pl

PRZYGOTUJ SIĘ NA WSTRZĄS!
UCZULAMY ALERGIKÓW

W sytuacji, gdy tylko szybka reakcja 

może uratować życie nie ma czasu na 

niewiedzę i wahanie. Program Przygotuj 

się na wstrząs! przygotowuje do tego, 

żeby w momencie, gdy zagrożone jest 

ludzkie życie, podjąć właściwe działania. 

W efekcie naszego programu świado-

mość problemu anafi laksji wzrosła, me-

dia nareszcie zaczęły łączyć temat alergii 

z jej najgroźniejszą postacią – wstrząsem 

anafi laktycznym. Dzięki temu mogliśmy 

dotrzeć z naszymi edukacyjnymi treścia-

mi do dużej części społeczeństwa. Dało 

to efekt w postaci zauważalnej zmiany 

w świadomości Polaków (potwierdza 

to ankieta przeprowadzona z portalem 

medonet.pl po pierwszym roku akcji). 

Ponadto, jak donoszą media, kierowcy 

komunikacji miejskiej, którzy brali udział 

w naszych szkoleniach z pierwszej pomo-

cy, chętniej przystępują do jej udziela-

nia pasażerom i przechodniom. Takie 

rezultaty są doceniane przez niezależnych 

ekspertów, czego potwierdzeniem są 

nagrody przyznane za dotychczasowe 

działania. Bardzo ważną częścią kampanii 

była ścisła współpraca pracowników 

Polpharmy z ekspertami z dziedziny aler-

gologii, dzięki czemu powstały aktualne 

wytyczne postępowania w anafi laksji dla 

lekarzy. 

Anna 

Robak-Reczek, 

Starszy Specjalista 

ds. Brand PR
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WWW, czyli warto wiedzieć więcej 

Polacy bardzo chętnie szukają w internecie 

porad, także na temat zdrowia. Niestety, 

mnogość dostępnych w sieci informacji nie 

zawsze przekłada się na ich jakość. Dlatego 

tworzymy serwisy edukacyjne poświęcone 

najbardziej powszechnym dolegliwościom. 

Zamieszczane tam treści są aktualne, 

wyczerpujące, wiarygodne i – przede 

wszystkim – bardzo praktyczne. 

Na przykład alergicy i astmatycy w serwisie 

www.odetchnijspokojnie.pl znajdą nie tylko 

aktualną mapę pyleń czy porady diete-

tyczne, ale także Dzienniczek Objawów, 

ułatwiający przygotowanie się do wizyty 

u alergologa. Na tej stronie udostępnili-

śmy także lokalizator najbliższej placówki 

medycznej z funkcją połączenia telefo-

nicznego z wybranym punktem. Aplikacja 

wspiera również osoby będące w grupie 

ryzyka wstrząsu anafi laktycznego, nie tylko 

poprzez zestaw praktycznych rad dotyczą-

cych postępowania w przypadku wystąpie-

nia wstrząsu, ale także poprzez niezwykle 

ważną funkcję „powiadom bliskich”, czyli 

możliwość natychmiastowego kontaktu 

z lekarzem bądź wybraną wcześniej osobą. 

Na stronie www.abcmigrena.pl dostępny 

jest Dzienniczek Migrenowy. Natomiast 

w serwisie www.mojanowafi gura.pl 

przygotowaliśmy wiele porad dotyczących 

odżywiania, zdrowia, mody i urody dla 

osób świadomie podchodzących do diety 

i samopoczucia. Z kolei Misiowe Opowieści 

(www.misioweopowiesci.o2.pl) to kopalnia 

wiedzy dla rodziców na temat zdrowia dzie-

ci, a także ciekawe, dostosowane do wieku 

gry i zabawy dla najmłodszych.

Wykorzystujemy w edukacji to, że Polacy 

chętnie sięgają po różne z możliwości no-

woczesnych telefonów. Specjalne aplikacje 

na smartfony towarzyszą wielu naszym 

kampaniom i akcjom. Na przykład aplikacja 

Różowe Lusterko stanowi wygodne wspar-

cie w regularnej antykoncepcji. 

Dbamy o zdrowie naszych 

pracowników

Zapewniamy pracownikom i emerytom 

Polpharmy bogaty pakiet profi laktyki zdro-

wotnej oraz podstawowej i specjalistycz-

nej opieki medycznej realizowanej przez 

MEDPHARMA Zakład Opieki Zdrowotnej 

S.A. i Centrum Medyczne Lux-Med. Orga-

nizujemy też akcje bezpłatnych szczepień 

przeciwko grypie, programy sanatoryjne 

oraz dopłaty do posiłków w miejscu pracy. 

Pracownicy stanowią także ważną grupę 

docelową naszych kampanii edukacyj-

nych. Bus kampanii „Ciśnienie na życie” 

odwiedził zakłady w Starogardzie Gdań-

skim, Polfę Warszawa i Biuro Handlowe, 

natomiast warsztaty kampanii „Przygotuj 

się na wstrząs” znalazły się w programie 

Dnia Otwartego Polpharmy. 

Tematyka zdrowia, odpowiedniej diety 

i dbania o formę fi zyczną regularnie pojawia 

się na łamach fi rmowego magazynu „Pana-

ceum”. Na terenie budynku Biura Handlo-

wego w Warszawie znajduje się klub fi tness. 

Dużą popularnością wśród pracowników 

i ich rodzin cieszy się program MultiSport, 

zapewniający dogodny dostęp do zajęć 

sportowych i rekreacyjnych w całej Polsce.

Promujemy codzienną aktywność fi zyczną, 

zwłaszcza dojazdy rowerem do pracy. 

W ramach programu „Wszyscy na rowery” 

w naszych zakładach zadbaliśmy o przyjaz-

ną rowerzystom infrastrukturę (zadaszo-

ne parkingi, ograniczona prędkość ruchu 

samochodów). Premiujemy także pracow-

ników preferujących ten ekologiczny środek 

transportu. Każdy zarejestrowany przyjazd 

rowerem do pracy jest punktowany, a zdo-

byte punkty można wymieniać na nagrody 

w systemie kafeteryjnym MyBenefi t.

Przed wdrożeniem programu w Grupie 

jedynie 20 pracowników naszego zakładu 

w Starogardzie korzystało z roweru jako 

środka transportu do pracy. Natomiast po 

uruchomieniu akcji „Wszyscy na rowery” 

liczba dojeżdżających do pracy we wszyst-

kich lokalizacjach w Polsce wyniosła 480. 

Wśród nich jest wielu śmiałków, którzy ko-

www.odetchnijspokojnie.pl

www.abcmigrena.pl

www.mojeoczy.pl

www.leczpaznokcie.pl

www.21plus7.pl

www.bezopryszczki.pl

www.mojanowafi gura.pl

www.misioweopowiesci.o2.pl

www.dbajonerki.pl

www.fosidal.pl

SERWISY EDUK ACYJNE 
I  K AMPANIE PROFILAKTYCZNE 
POLPHARMY

SERWISY POR ADNIKOWO-
-PRODUKTOWE 
DLA PACJENTÓW

rzystają z roweru przez cały rok, niezależnie 

od pogody.

Wspieramy inicjatywy pracowników, 

które powiązane są z propagowaniem 

aktywnego wypoczynku. Jesteśmy też part-

nerem wydarzeń i zawodów rowerowych, 

do udziału w których zachęcamy naszych 

pracowników (maraton Kociewie Kołem, 

zawody MTB Kociewie Szlakiem czy Mi-

strzostwa Polski MTB Medycyny i Farmacji). 

Naszą dumą są fi rmowe drużyny sporto-

we: Polpharma Ski Team, Polpharma Bike 

Team, Polpharma Tri Team oraz – powstały 

w 2014 roku – Polpharma Run Team. 

Nasi triatloniści startują w znaczących 

imprezach w tej dyscyplinie, w tym także 

w zawodach z cyklu Ironman. Reprezen-

tacja narciarska Grupy Polpharma od 

kilkunastu lat zajmuje czołowe miejsca 

w Mistrzostwach Firm Farmaceutycznych 

w Narciarstwie Alpejskim, a grupa rowero-

wa zdobywa medale w Mistrzostwach Pol-

ski MTB Medycyny i Farmacji. Nasi biegacze 

również nie próżnują. W pierwszej edycji 

Trójmiejskiej Sztafety Firm aż dwie drużyny 

z Polpharmy stanęły na podium w swoich 

kategoriach. Z kolei podczas Maratonu 

DOZ w Łodzi w fi rmowych barwach wy-

startowało 55 zawodników, w tym 

9 maratończyków. 

Od wielu lat w naszym zakładzie w Staro-

gardzie pod patronatem Polpharmy działa 

Klub Żeglarski. Nasi żeglarze – w barwach 

„Farmacji Praktycznej” – biorą także udział 

w Żeglarskich Mistrzostwach Polski Dzien-

nikarzy. 

O  PALENIE JEST PASSÉ 
Od lat poprzez akcje prozdrowotne zachę-

camy naszych pracowników do zdrowego 

stylu życia. W 2013 roku w Biurze Handlo-

wym w Warszawie, a w 2014 roku 

również w Zakładach Farmaceutycznych 

w Starogardzie podjęliśmy decyzję 

o wsparciu pracowników w rzuceniu 

palenia. Zorganizowaliśmy program „Rzuć 

palenie” oferujący każdemu z uczestników 

całodzienną sesję antynikotynową, utrwa-

loną dwiema sesjami wzmacniającymi. 

Efekty? Fantastyczne! W Warszawie 56% 

uczestników programu, a w Starogardzie 

62,5% uwolniło się od nałogu na stałe. 

Wielu z nich zachęciło do rozstania się 

z paleniem również swoich najbliższych. 

62,5% uczestników sesji 

antynikotynowych w Starogardzie 

Gdańskim oraz  56%w Warszawie 

uwolniło się od nałogu nikotynowego.

DRUŻYNY SPORTOWE 
DZ IAŁA JĄCE POD SZYLDEM 
POLPHARMY W LATACH 
2013-2014:

Bardzo się cieszę, że Polpharma stwarza 

możliwość i pomaga pracownikom brać 

udział w dużych wydarzeniach sporto-

wych. Sam należę do trzech fi rmowych 

drużyn. Polpharma Run Team skupia 

ludzi, których pasją jest bieganie, zarów-

no początkujących, jak i zaawansowa-

nych. Jedną z większych imprez biego-

wych jest Maraton DOZ w Łodzi, gdzie 

Polpharma cyklicznie wystawia liczną 

ekipę na 10 km i na dystansie maratoń-

skim. Poznałem tam wielu pozytywnie 

zakręconych ludzi z naszej fi rmy i nie 

tylko. Z kolei Polpharma Bike Team to 

osoby, które lubią szybko kręcić pedałami 

zarówno po szosie, jak i po lesie. Sam 

się przekonałem, że jest takich wielu 

wśród naszych pracowników. Jednak 

najbliższa mojemu sercu jest drużyna 

triatlonowa Polpharma Tri Team. W tym 

roku w Gdyni wraz z trzema kolegami 

reprezentowałem zakład na największych 

zawodach w Polsce z cyklu Ironman 70.3. 

Było fantastycznie. Bardzo dziękuję 

i liczę, że fi rma nadal będzie umożliwiać 

pracownikom uczestnictwo w różnych 

inicjatywach sportowych.

Robert Czerwiak, 

Lider Zespołu 

w Dziale 

Oczyszczalni 

i Spalarni 

Odpadów, 

Polpharma SA

• Drużyna narciarska Polpharma Ski Team

• Drużyna biegowa Polpharma Run Team

• Drużyna rowerowa Polpharma Bike Team

• Drużyna triatlonowa Polpharma Tri Team
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(NIE)ZGODNIE Z ZALECENIAM I  

• Jedynie 65% spośród przewlekle 

chorych deklaruje, że zawsze przyjmuje 

wszystkie zalecone dawki.

• Co czwarty chory 

przewlekle nie stosował się do zaleceń 

lekarza i zdarzały mu się sytuacje wy-

korzystania jedynie części przepisanego 

opakowania lub też wykorzystania nie-

których lub tylko jednego z przepisanych 

leków.

3. wspieramy pacjentów 
w przestrzeganiu zaleceń 
terapeutycznych

• Chorzy przewlekle, mimo deklarowa-

nej systematyczności brania leków, 

przyznają, że zdarzają im się też sytuacje 

odstawiania leków (najczęściej z powodu 

złego samopoczucia lub chwilowo odczu-

wanej poprawy) lub modyfi kacji terapii 

bez konsultacji z lekarzem.

• Około 6 mld zł rocznie – ta-

kie straty ponosi system opieki zdrowot-

nej w Polsce z powodu nieprzestrzegania 

zaleceń lekarskich.

W 
trosce o dobro pacjenta, jako 

pierwsza fi rma farmaceutyczna 

w Polsce, zwróciliśmy uwagę 

na fakt, że skuteczność leczenia zależy 

od stopnia przestrzegania przez chorych 

zaleceń terapeutycznych. Światowa 

Organizacja Zdrowia w opublikowanym 

w 2003 roku raporcie na ten temat uznała 

niestosowanie się do zaleceń za poważną 

barierę w osiąganiu przez pacjentów korzy-

ści z dokonującego się postępu medycyny 

i farmacji. 

Równie niepokojące wnioski płyną z badań 

prowadzonych przez zespół prof. Przemy-

sława Kardasa z Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi na grupie 60 tys. chorych prze-

wlekle. Ponad 83% badanych w różnym 

stopniu nie przestrzegało zaleceń (np. 

nawet jeśli pacjent brał leki, to zażywał je 

o niewłaściwej porze lub w nieprawidłowej 

kolejności). Wyniki tych i innych badań na 

ten temat oraz wnioski i zalecenia zostały 

zawarte w podręczniku „Nieprzestrzeganie 

zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do 

praktycznych rozwiązań”. Prace nad książką 

rozpoczęły się w 2014 roku, natomiast 

wydanie publikacji nastąpiło w roku 2015. 

Konsekwencje niestosowania się do zaleceń 

lekarskich są bardzo różne – od pogorszenia 

wyników leczenia, poprzez konieczność 

wykonywania dodatkowych badań diagno-

stycznych, przyjmowania dodatkowych 

leków, wizyt u lekarza, hospitalizacji, 

do zgonu. 

Ostrożne szacunki mówią o tym, że koszty 

wynikające z nieprzestrzegania zaleceń 

terapeutycznych wynoszą 6 mld zł rocznie. 

To obciążenie nie tylko dla pacjenta i jego 

rodziny, ale także budżetu NFZ, czyli po-

średnio całego społeczeństwa.

Myślę, że warto podkreślić, że Naukowa 

Fundacja Polpharmy od 2007 roku 

z ogromnym zaangażowaniem, konse-

kwentnie wspiera środowisko profe-

sjonalistów medycznych i pacjentów 

w niwelowaniu barier utrudniających 

przestrzeganie zaleceń terapeutycznych 

przez chorych przewlekle. W ciągu tych 

8 lat pracy obserwujemy dużą zmianę 

w świadomości lekarzy i pacjentów, 

którzy coraz lepiej rozumieją wpływ 

przestrzegania zaleceń terapii na jej sku-

teczność. Jestem pewny, że duża w tym 

zasługa Fundacji.

Prof. dr hab. 

Piotr Kuna, 

Przewodniczący 

Rady Naukowej 

Naukowej Fundacji 

Polpharmy

Źródło: „Polskiego pacjenta portret własny”, 2010

• W  ciągu pierwszego roku leczenie 

przerywa przynajmniej co trzeci 

pacjent przyjmujący leki hipolipemi-

zujące lub leczony z powodu cukrzycy 

typu 2 doustnymi lekami hipoglikemi-

zującymi.

• Co siódmy pacjent przerywa zale-

cone leczenie w ciągu miesiąca od 

przebytej implantacji stentu do naczyń 

wieńcowych, co wiąże się z 9-krotnym 

wzrostem ryzyka zgonu.

• W Polsce na astmę choruje 4 mln 

osób, a na przewlekłą obturacyjną 

chorobę płuc  (POCHP) 2 mln i tylko 

ok. 50% z nich przestrzega zaleceń 

terapeutycznych.

• Blisko 80% pacjentów chorych na 

astmę i POCHP popełnia błędy 

techniczne podczas inhalacji, czyli nie 

przestrzega zaleceń terapeutycznych. 

Źródło: „Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. 

Od przyczyn do praktycznych rozwiązań”, 

pod redakcją naukową prof. Zbigniewa Gacionga 

oraz prof. Przemysława Kardasa, 2015

O  SZUK AMY PRZYCZYN 
I  ROZWIĄZAŃ  
Jako pierwsi w Polsce postanowiliśmy zain-

teresować tematem przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych środowisko naukowe, 

medyczne oraz opinię publiczną. Naukowa 

Fundacja Polpharmy w 2007 roku zorgani-

zowała konkurs na najlepszy projekt badaw-

czy dotyczący barier w przestrzeganiu te-

rapii i sposobów ich pokonywania. Uznając, 

że świadomość problemu nieprzestrzegania 

zaleceń terapeutycznych w środowisku 

medycznym jest stosunkowo niska, Funda-

cja w 2008 roku wydała publikację na ten 

temat skierowaną do lekarzy – „Współpraca 

lekarza z pacjentem w chorobach przewle-

kłych – compliance, adherence, peristence. 

Stan obecny i możliwość poprawy”. Wyda-

na w nakładzie 30 tys. egzemplarzy pozycja 

była pierwszą polską monografi ą dotyczącą 

tego problemu.

Dostępne wcześniej w Polsce publikacje 

poruszały problem niestosowania się 

do zaleceń terapii, opierając się na bada-

niach prowadzonych w krajach zachodnich 

i w Stanach Zjednoczonych, a wiedza 

o tym, jak leczą się Polacy, była fragmen-

taryczna, wyrywkowa, wręcz intuicyjna. 

Fundacja postanowiła poszukać odpowiedzi 

na to pytanie i zleciła przeprowadzenie 

badań jakościowych i ilościowych. Wyniki 

zostały opublikowane w raporcie „Polskie-

go pacjenta portret własny”. Raport został 

przekazany profesjonalistom medycznym 

oraz mediom, stał się też punktem wyjścia 

do wielu dyskusji i debat publicznych 

o znaczeniu dobrej współpracy lekarza 

z pacjentem. Warto zaznaczyć, że na taką 

skalę badania tego typu nie zostały do tej 

pory powtórzone i są cytowane w więk-

szości prac na temat nieprzestrzegania 

zaleceń terapeutycznych.   

W 2015 roku ukazał się profesjonalny skrypt 

dla studentów i lekarzy w trakcie specjali-

zacji „Nieprzestrzeganie zaleceń terapeu-

tycznych. Od przyczyn do praktycznych 

rozwiązań” pod redakcją naukową prof. 

Zbigniewa Gacionga i prof. Przemysława 

Kardasa. Przyszli lekarze zyskali bogate 

kompendium wiedzy nie tylko na temat 

skali, przyczyn i konsekwencji nieprze-

strzegania zaleceń, ale także źródło wielu 

praktycznych porad. Podręcznik składa się  

z trzech części: ogólnej (defi nicje, przy-

czyny, ocena stanu obecnego, sposoby 

rozwiązywania problemu, podkreślenie 

roli pielęgniarki i farmaceuty), szczegóło-

wej, dotyczącej nieprzestrzegania zaleceń 

terapeutycznych w konkretnych chorobach 

przewlekłych, oraz praktycznej (zalecenia 

dla lekarzy POZ, gotowe schematy rozmów 

z pacjentami, podpowiedzi alternatywnych 

rozwiązań, jeśli np. pacjent z powodów 

ekonomicznych nie przestrzega zaleceń). 

„NIEPRZESTRZEGANIE 

ZALECEŃ TERAPEUTYCZNYCH. 

OD PRZYCZYN DO PRAKTYCZ-

NYCH ROZWIĄZAŃ”  – podręcznik dla 

lekarzy i studentów kierunków medycznych 

pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. 

Zbigniewa Gacionga oraz prof. dr. hab. 

n. med. Przemysława Kardasa. 

• 22 autorów – wybitnych naukowców, 

klinicystów, lekarzy, ekspertów z różnych 

dziedzin nauk medycznych i społecznych,

• 8 redaktorów – profesorów i doktorów 

Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-

go i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

oraz naukowców związanych z Naukową 

Fundacją Polpharmy, 

• nakład 3 tys. egzemplarzy – 

skierowany do bibliotek uczelni medycz-

nych i instytutów naukowych, towa-

rzystw naukowych oraz bezpośrednio 

do studentów i lekarzy.

Jednym z najważniejszych problemów 

w terapii chorób przewlekłych jest brak 

współpracy pomiędzy lekarzem a pacjen-

tem. Do tej pory zwracano uwagę wy-

łącznie na to, czy chory ma być leczony 

lekiem a czy b, podczas gdy problem leży 

gdzie indziej: duży odsetek pacjentów 

w ogóle nie bierze leków. 

Okazuje się, że najlepszym sposobem na 

przestrzeganie zaleceń terapeutycznych 

jest uproszczenie terapii i zwiększenie 

nadzoru nad pacjentem: zwiększenie 

częstości wizyt, opieka pielęgniarki 

i farmaceuty aptecznego. Pielęgniarka 

może zadzwonić do pacjenta i spytać, 

czy pamięta o wizycie albo braniu leków, 

farmaceuta przypomnieć, żeby zgłosił się 

po kolejną receptę. 

Najnowszym podręcznikiem – „Nieprze-

strzeganie zaleceń terapeutycznych. 

Od przyczyn do praktycznych rozwiązań” 

– chcemy zwrócić uwagę na poważny 

problem, bo w przypadku wielu chorób, 

choć są skuteczne leki, wyniki leczenia 

wciąż są złe.

Prof. Zbigniew 

Gaciong, 

członek Rady 

Naukowej Fundacji
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Partnerstwo w leczeniu

Uznając, że problem nieprzestrzegania zale-

ceń terapeutycznych dotyczy nas wszyst-

kich, inicjujemy szereg działań, które – jak 

kampania „Partnerstwo w leczeniu” – mają 

budzić powszechną świadomość tego pro-

blemu i integrować pacjentów, ich bliskich 

oraz lekarzy wokół konieczności przestrze-

gania zaleceń terapeutycznych. 

Wspieramy i edukujemy także środowisko 

medyczne, gdyż, jak wynika z badań Na-

ukowej Fundacji Polpharmy, najsilniejszym 

bodźcem skłaniającym do przestrzegania 

zaleceń jest zaufanie do lekarza. W maju 

2013 roku Naukowa Fundacja Polpharmy, 

wspólnie z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie”, 

zainaugurowała ogólnopolską kampanię 

edukacyjną „Partnerstwo w leczeniu. Lekarz 

– Pacjent – Rodzina” pod hasłem „Leczę się 

skutecznie – przestrzegam zaleceń lekarza”. 

Kampania służyła podkreśleniu znaczenia 

współpracy pracowników medycznych 

z pacjentem i jego rodziną w procesie le-

czenia. Patronat medialny nad akcją objęła 

Telewizja Polska. W kampanię zaangażo-

wali się także marszałkowie województw: 

wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego, 

dolnośląskiego, śląskiego i pomorskiego. 

W ramach kampanii przeprowadziliśmy 

debaty w różnych regionach Polski, 

m.in. w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, 

Katowicach, we Wrocławiu i w Gdańsku 

(www.partnerstwowleczeniu.pl). Do udziału 

w dyskusjach zaprosiliśmy opiniotwórczych 

ekspertów, m.in. wojewódzkich konsul-

tantów ds. medycyny rodzinnej i medy-

cyny pracy, przedstawicieli lokalnych Izb 

(Lekarskiej, Aptekarskich i Pielęgniarskich) 

oraz organizacji pacjenckich, by razem 

zastanawiać się, jak skutecznie budować 

partnerstwo w leczeniu. W debatach wzięli 

udział m.in. prof. Przemysław Kardas, 

prof. Piotr Kuna, prof. Ewa Sewerynek 

i prof. Jerzy Wordliczek.

Celem kampanii „Partnerstwo w leczeniu” było:

• zwiększenie świadomości lekarzy, pacjen-

tów i ich bliskich na temat roli współpra-

cy w procesie leczenia oraz przestrzega-

nia zaleceń terapeutycznych,

• podkreślenie roli właściwej komunikacji 

lekarza z pacjentem,

• edukacja na temat barier oraz czynników 

sprzyjających przestrzeganiu zaleceń 

terapeutycznych,

• promocja dobrych praktyk współpracy 

lekarza z pacjentem w procesie leczenia.

O  PRZEŁAM UJĄC TABU   
W realizacji zaleceń terapeutycznych 

kluczową rolę odgrywa partnerska relacja 

pomiędzy lekarzem, pacjentem i jego bli-

skimi. Dlatego, zwłaszcza w tak wrażliwych 

obszarach jak troska o zdrowie seksualne, 

musimy adresować działania do wszystkich 

osób, od których zależy skuteczność terapii. 

Przykładem takiego holistycznego podej-

ścia jest prowadzona już od siedmiu lat 

bezprecedensowa kampania – Ogólnopol-

ski Program Zdrowia Seksualnego. W jej ra-

mach przełamujemy społeczne tabu, jakim 

wciąż pozostaje w Polsce troska o zdrowie 

seksualne. Z barierą wstydu zmagają się 

pacjenci, ale i lekarze: 73% pacjentów nigdy 

nie zostało zapytanych przez lekarza o ich 

zdrowie seksualne. Poprzez działania eduka-

cyjne – kierowane także do osób starszych 

i niepełnosprawnych – zachęcamy Polaków 

do bardziej otwartej rozmowy na temat ży-

cia intymnego i do udania się do specjalisty 

w przypadku pojawienia się problemów.

Leczenie, zwłaszcza przewlekłe, wy-

maga od pacjenta wiedzy o chorobie, 

korzyściach z leczenia i konsekwencjach 

nieprzestrzegania zaleceń terapeu-

tycznych, a także zaufania do specjali-

stów, wiary w skuteczność terapii oraz 

samodyscypliny. Jest wiele czynników 

utrudniających chorym spełnienie tych 

wymagań. Dlatego tak ważna jest dobra 

współpraca pracowników medycznych 

z chorym i jego rodziną. W trakcie debat 

prowadzonych w ramach kampanii  

doprowadziliśmy do spotkania wszyst-

kich stron biorących udział w procesie 

leczenia i rozmawialiśmy o warunkach 

skutecznej współpracy. Mówiliśmy też 

o roli edukacji na temat barier oraz 

czynników sprzyjających przestrzeganiu 

zaleceń terapeutycznych. Debatom 

towarzyszyły prezentacje dobrych, czyli 

skutecznych, praktyk współpracy profe-

sjonalistów medycznych z pacjentem 

i jego bliskimi. Naszym zdaniem kampa-

nia edukacyjna tego typu adresowana do 

społeczeństwa powinna być prowadzona 

non stop w ramach profi laktyki zdrowot-

nej realizowanej np. przez NFZ.

Szymon 

Chrostowski, 

Prezes Zarządu 

Fundacji 

„Wygrajmy Zdrowie”, 

współorganizator 

kampanii 

„Partnerstwo 

w leczeniu”

ok. 300 osób wzięło udział 

w regionalnych spotkaniach 

zorganizowanych w ramach kampanii 

„Partnerstwo w leczeniu”

73%pacjentów nigdy 

nie zostało zapytanych przez lekarza 

o zdrowie seksualne

Z różnych źródeł (badań klinicznych, rejestrów aptecznych) wyłania się niepokojący obraz: duży odsetek polskich pacjentów 

w ogóle nie bierze leków. Dlatego tak ważne są działania na rzecz zwiększania świadomości pacjentów na temat konieczności 

przestrzegania zaleceń terapeutycznych, w tym także zasad bezpiecznego samoleczenia (z wykorzystaniem leków bez recepty).

Dążymy do tego celu nie tylko poprzez akcje edukacyjne, ale także innowacje, które zwiększają komfort pacjentów i sprzyjają 

zachowaniu systematyczności w terapii.

• Doskonalimy procesy 
technologiczne, tak by 

leki były bardziej wygodne 

w stosowaniu dla pacjenta. 

Przykładem takiego rozwią-

zania jest dwuwarstwowa 

tabletka, łącząca w sobie dwie 

substancje czynne, ulepszone 

leki dla dzieci – o lepszym 

smaku (np. Ibufen) lub formie 

(minikapsułki, które można 

podać z posiłkiem) czy też 

tabletka w kształcie serduszka 

(Acard), która umożliwia ła-

twe rozróżnienie leku i ułatwia 

jego regularne stosowanie.

• Dzielimy się wiedzą 
ze środowiskiem 
medycznym m.in. 

poprzez:

– konferencje i warsztaty 

poświęcone zagadnieniu 

przestrzegania zaleceń tera-

peutycznych przez pacjenta, 

np. ogólnopolską kampanię 

edukacyjną „Partnerstwo 

w Leczeniu. Lekarz – Pacjent 

– Rodzina” pod hasłem 

„Leczę się skutecznie – prze-

strzegam zaleceń lekarza”, 

realizowaną wraz z Fundacją 

„Wygrajmy Zdrowie”;

– pionierskie na polskim 

rynku publikacje (więcej 

na str. 87);

– włączenie kwestii przestrze-

gania zaleceń terapeutycz-

nych przez pacjenta 

do programu edukacyjnego 

Pharma Wiedzy dla studen-

tów farmacji i medycyny.

• Edukujemy 
i wspieramy 
pacjentów m.in. poprzez:

– ulotkę wspierającą 

systematyczne leczenie;

– kampanię medialną 

zorganizowaną w 2013 

roku wspólnie z Fundacją 

„Wygrajmy Zdrowie” i TVP2 

w ramach akcji „Partnerstwo 

w leczeniu. Lekarz – Pacjent 

– Rodzina”;

– specjalistyczne aplikacje 

mobilne, które przypominają 

o konieczności przyjęcia da-

nej dawki leku w wyznaczo-

nym terminie lub wspoma-

gają w leczeniu pacjenta 

(np. aplikacja „Odetchnij 

spokojnie” dla alergików, 

astmatyków i osób w grupie 

ryzyka wstrząsu anafi lak-

tycznego, opisana 

na str. 20). 

• Promujemy zasady 
bezpiecznego, 
odpowiedzialnego 
samoleczenia 

m.in. poprzez serwis 

www.odpowiedzialneleczenie.pl 

prowadzony przez Polski 

Związek Producentów Leków 

Bez Recepty (ang. PASMI), 

którego jesteśmy aktywnym 

członkiem.

BUDUJEMY ŚWIADOMOŚĆ KONIECZNOŚCI 
PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ TERAPEUTYCZNYCH



4.
26 27Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2013–2014 Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2013–2014

Ulotka dla pacjentów

Stworzona przez nas ulotka wspierająca 

pacjenta w zachowaniu systematyczności 

terapii ma bardzo praktyczny charakter – 

na jej awersie jest miejsce na wpisanie 

przez lekarza lub pielęgniarkę terminu kolej-

nej wizyty oraz planu leczenia (nazwa leku, 

sposób przyjmowania, liczba tabletek 

i pora ich przyjmowania). Rewers ulot-

ki skłania zaś do autorefl eksji na temat 

stopnia przestrzegania zaleceń terapeu-

tycznych – pomocą w jego ocenie służy 

prosty, złożony z czterech pytań tzw. test 

Moriskyego Greena. Ulotka zachęca do 

tego, by w przypadku wystąpienia choć 

jednej negatywnej odpowiedzi porozma-

wiać z lekarzem lub pielęgniarką na temat 

konsekwencji – bieżących i długofalowych 

– nieprzestrzegania zaleceń.

Odpowiedzialne samoleczenie 

Samoleczenie, czyli stosowanie leków 

dostępnych bez recepty, jest dziś 

zjawiskiem powszechnym, będącym 

istotnym elementem kompleksowej opieki 

zdrowotnej. Zgodnie ze stanowiskiem 

Parlamentu Europejskiego, rosnąca popu-

larność samoleczenia wynika z coraz więk-

szej świadomości i dojrzałości pacjentów, 

a także postępu cywilizacyjnego.

Stanowisko to podzielają podmioty 

zrzeszone w PASMI, czyli Polskim Związku 

Producentów Leków Bez Recepty, w tym 

spółki wchodzące w skład naszej Grupy. 

Członkowie PASMI uznają samoleczenie 

za fundamentalną wartość w utrzymaniu 

i ochronie zdrowia konsumentów oraz pierw-

szy krok do zachowania zdrowia i zwalczania 

chorób świadomych konsumentów. Pod-

kreślając zalety samoleczenia, promujemy 

zasady odpowiedzialnego stosowania leków 

bez recepty, współtworząc m.in. stronę 

www.odpowiedzialneleczenie.pl

O  NASZ G ŁOS W WAŻN EJ 
SPR AWIE  
Nasza fi rma, w ramach PASMI, zaangażo-

wała się m.in. w działania służące większej 

kontroli nad procederem pozamedyczne-

go stosowania przez młodzież leków 

bez recepty zawierających substancje 

o działaniu psychoaktywnym. Wspólnie 

z innymi podmiotami zrzeszonymi w PASMI 

w 2014 roku – wnioskowaliśmy m. in. 

o ustanowienie dolnej granicy wieku na 

poziomie 18 lat dla zakupu produktów za-

wierających pseudoefedrynę, dektrometor-

fan lub kodeinę oraz o ustalenie maksymal-

nego dopuszczalnego poziomu zawartości 

tych substancji w lekach dostępnych bez 

recepty. Te postulaty zostały uwzględ-

nione w nowelizacji Ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii obowiązującej 

od lipca 2015 roku. 

PASMI jako organizacja reprezentująca 

producentów leków bez recepty przede 

wszystkim dba o edukację, której celem 

jest odpowiedzialne stosowanie 

leków. Po to powstała powstała strona 

www.odpowiedzialneleczenie.pl, na 

której można znaleźć między innymi  

informacje odnoszące się do bezpie-

czeństwa stosowania leków bez recepty, 

podpowiedzi, jak radzić sobie z bólem 

i jak go diagnozować. Na stronie znaj-

duje się również najnowsza kampania 

edukacyjna „Lecz się odpowiedzial-

nie”, na którą składa się seria fi lmików 

pokazująca najczęściej popełniane błędy 

przez pacjentów przy stosowaniu leków. 

Kampania ta jest również wspierana 

przez fi rmy członkowskie, w tym fi rmę 

Polpharma, która aktywnie angażuje się 

w bieżącą działalność edukacyjną PASMI. 

Aktywność Polpharmy oraz pozostałych 

fi rm członkowskich w zakresie promowa-

nia odpowiedzialnego leczenia wspiera 

ideę samoleczenia, które jest pierwszym 

krokiem do utrzymania zdrowia i radzenia 

sobie z chorobami. Dzięki dostępności 

leków bez recepty również w kanale 

pozaaptecznym obywatele Polski mogą 

zaspokajać swoje potrzeby w zakresie 

dbałości o zdrowie w odpowiednim 

czasie, formie i miejscu.

Ewa Jankowska, 

Prezes PASMI 

Polskiego Związku 

Producentów 

Leków Bez Recepty

-

-
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4. angażujemy się w rozwój 
społeczności lokalnych

Z
aangażowanie społeczne jest 

naturalnym elementem naszej 

odpowiedzialności, zgodnie z dewizą 

– „Ludzie pomagają Ludziom”. Jesteśmy 

ważną częścią społeczności lokalnych 

i uważamy dobre sąsiedztwo za istotne 

ogniwo zrównoważonego wzrostu. Czuje-

my się odpowiedzialni nie tylko za tworzone 

w danym regionie miejsca pracy. Staramy 

się mieć także pozytywny wpływ na rozwój 

społeczności poprzez liczne inicjatywy 

społeczne, edukacyjne, zdrowotne, 

kulturalne czy sportowe podejmowane 

we wszystkich lokalizacjach. Szczególnie 

mocno jesteśmy zakorzenieni w regionie 

Kociewia, a zwłaszcza w Starogardzie Gdań-

skim, gdzie od 80 lat rozwijamy się wraz 

z kolejnymi pokoleniami mieszkańców. 

Silne sąsiedzkie relacje łączą nas z lokalny-

mi społecznościami wszędzie tam, gdzie 

zlokalizowane są nasze biura i zakłady. 

Wzmacniamy te więzi, angażując się 

w ważne dla lokalnej społeczności wydarze-

nia. Raz w roku, podczas Dnia Otwartego 

w naszym zakładzie w Starogardzie, od-

krywamy przed mieszkańcami tajemnice 

świata chemii i farmacji, dając im szansę 

przekonania się na własne oczy, w jak no-

woczesny i bezpieczny sposób wytwarzamy 

nasze produkty.

Szczególne znaczenie mają dla nas projekty, 

w które angażują się nasi pracownicy. Już 

dziś wolontariat pracowniczy odgrywa waż-

ną rolę w naszych działaniach społecznych 

– pracownicy Grupy w latach 2013–2014 

przepracowali prawie 10 tys. godzin na 

rzecz potrzebujących w swoich społecz-

nościach lokalnych. Chcemy dalej wzmac-

niać ten obszar, dokładając naszą „cegiełkę” 

do budowy, tak Polsce potrzebnego, kapita-

łu społecznego. 

Ponownie zdecydowaliśmy się podsumo-

wać nasze zaangażowanie społeczne 

z wykorzystaniem metodyki LBG. Sięgnę-

liśmy po ten międzynarodowy standard 

raportowania społecznego nie tylko dlate-

go, że – jako lider rynku – chcemy poprzez 

swój przykład popularyzować najbardziej 

wartościowe rozwiązania w zakresie CSR. 

Doceniamy przede wszystkim praktyczny 

walor LBG i wierzymy, że uda nam się dzięki 

niemu jeszcze lepiej wykorzystywać posia-

dane zasoby i pomagać w jeszcze szerszym 

zakresie większemu gronu potrzebujących. 

Model zaangażowania społecznego 

Grupy Polpharma obejmuje różne ob-

szary i rodzaje działań społecznych  – od 

profi laktyki zdrowotnej, przez wolonta-

riat pracowniczy, lokalne akcje charyta-

tywne czy wspieranie kultury. 

W przypadku działań prowadzonych 

na tak szeroką skalę wyzwaniem jest 

mierzenie rezultatów i efektów, które 

stanowią podstawę dalekowzrocznego 

planowania i zarządzania zaangażowa-

niem społecznym. Cieszę się, że mamy 

okazję już kolejny rok uczestniczyć 

w tym procesie, włączając Polpharmę do 

sieci LBG. Dzięki zastosowaniu metodyki 

LBG informacje o działaniach na rzecz 

otoczenia, a zwłaszcza ich rezultatach 

i efektach, z każdym rokiem są zbierane 

w coraz pełniejszym zakresie, co pozwala 

monitorować efekty społeczne, a w przy-

szłości podejmować działania w bardziej 

strategiczny sposób. To długa i złożona 

droga, a Grupa Polpharma pewnie już 

po niej kroczy, jako jedna z nielicznych 

polskich fi rm. 

Małgorzata 

Greszta, 

Sustainability 

Services Manager, 

SGS Polska

Działalność charytatywna: 

mądrze pomagamy

Od lat angażujemy się w działalność 

charytatywną, nawiązując głębokie, trwałe 

relacje z osobami i instytucjami, które nie 

są obojętne na potrzeby innych. Staramy 

się mądrze pomagać nie tylko poprzez 

przekazywanie środków fi nansowych bądź 

leków, ale także dzieląc się z potrzebują-

cymi innymi zasobami, jak choćby naszym 

wolnym czasem, wiedzą i dobrą energią. 

Inicjatywy 

komercyjne 

Inwestycje 

społeczne

Działania 

charytatywne 

pomagamy jeszcze bardziej 

różnorodnie
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Inicjatywy 

komercyjne 

Inwestycje 

społeczne

Działania 

charytatywne 

Zasięg międzynarodowy

• wsparcie Fundacji Kasisi w Zambii,

• darowizny lekowe na potrzeby 

Caritas Ukraina, Caritas Białoruś 

oraz Caritas Kazachstan,

• organizacja, wspólnie z Polskim Ratownic-

twem Medycznym, konferencji i szkoleń 

dla Ratownictwa Medycznego Ukrainy, 

zakup fantomu do nauki pierwszej pomocy,

• wsparcie fi nansowe dla misjonarzy pracują-

cych w Azji i Ameryce Południowej,

• organizacja transportu dla rodaków 

z Kazachstanu.

Zasięg ogólnopolski

• współpraca z Caritas Diecezji w całej Polsce 

(przekazywanie leków m.in. dla ośrodków 

samotnej matki oraz ośrodków Brata 

Alberta, wsparcie akcji organizacji paczek 

świątecznych dla najuboższych, pomoc 

fi nansowa dla pielgrzymów), 

• „Strefa na zdrowie” – bezpłatne badania 

i specjalistyczne konsultacje lekarskie or-

ganizowane we współpracy z diecezjalnymi 

ośrodkami Caritas w niewielkich polskich 

miastach – blisko 30 parafi i w latach 

2013–2014 (więcej na str. 17), 

• współpraca z Fundacją „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” (program stypendialny dla 

zdolnych dzieci z ubogich rodzin z całej 

Polski),

• współpraca z Katolicką Agencją Informacyj-

ną przy corocznych nagrodach „Ślad” 

im. Biskupa Chrabka, przyznawanych 

ludziom mediów, którzy przyczyniają się 

do budowania kultury prawdy, 

porozumienia i dialogu, 

• współpraca z Zakonem Maltańskim 

przy ogólnopolskiej corocznej akcji 

charytatywnej „Opłatek Maltański”.

Zasięg lokalny

• udostępnianie audytorium Zakładów 

w Starogardzie dla ważnych lokalnych 

przedsięwzięć, takich jak program edu-

kacyjno-profi laktyczny „Bezpieczni na 

drodze” realizowany przez Starogardzkie 

Starostwo Powiatowe dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej (w latach 2013–2014 

szkolenie objęło łącznie 1691 uczniów) 

bądź konferencja „Future is coming” orga-

NA JWAŻNIEJSZE 
PROJEKTY CHARYTATY WNE 
REALIZOWAN E W LATACH 
2013-2014

Nasze akcje mają różnorodną specyfi kę

i zasięg – lokalny, ogólnopolski lub między-

narodowy. Charakter naszego zaangażowa-

nia dobrze oddają takie projekty, jak:

• Pomoc dla Fundacji Kasisi 

założonej przez Szymona Hołownię, 

która wspiera największy dom dziecka 

w Zambii, położony w sercu afrykańskie-

go buszu, a prowadzony przez siostrę 

Mariolę z Polski. W latach 2013–2014 

kilkukrotnie przekazaliśmy Fundacji 

potrzebne leki. Pomaganie Fundacji jest 

jednym z przykładów realizowanej przez 

nas od wielu lat pomocy międzynarodo-

wej. Wspieramy polskich misjonarzy 

w różnych zakątkach świata oraz organi-

zacje pomocowe w czasie kataklizmów. 

Wyposażamy w leki także ekipy udające 

się na misje do najbiedniejszych zakąt-

ków świata. 

• Drugie życie sprzętu IT – zamiast 

złomować, sprzedajemy stare fi rmowe 

komputery i drukarki, a pozyskane środki 

przeznaczamy na cele społeczne. Właśnie 

dzięki takiej zbiórce i sprzedaży sprzętu 

IT udało się sfi nansować zakup wyposa-

żenia pracowni komputerowej w Domu 

Pomocy Społecznej w Damaszce. 

Za pośrednictwem nowoczesnych 

urządzeń podłączonych do internetu 

podopieczni mogą teraz zdobywać  

wiedzę i kontaktować się z rodzinami. 

W remont i przystosowanie magazynu 

na potrzeby pracowni zaangażowali 

się nasi wolontariusze. Nowy sprzęt 

komputerowy trafi ł również do szkolnej 

pracowni informatycznej przy Gimna-

zjum nr 3 oraz do Centrum Psychologicz-

no-Pastoralnego „Więź” w Starogardzie 

Gdańskim. Z kolei ze środków pozyska-

nych ze sprzedaży sprzętu Polfy Warsza-

wa zakupiono specjalistyczny sprzęt do 

terapii sensorycznej dla Domu Dziecka 

przy ul. Dalibora w Warszawie. 

• Bieg Kociewski z Polpharmą – to 

przykład inicjatywy, która łączy promocję 

aktywności fi zycznej z popularyzacją 

walorów turystycznych bliskiego nam 

regionu. W 10-kilometrowym biegu 

ulicami Starogardu, organizowanym już 

od ponad 20 lat przez starogardzki OSiR, 

uczestniczy rokrocznie kilkuset biegaczy, 

nie tylko z Polski. 

23. Bieg Kociewski, który odbył się 

w październiku 2014 roku, ukończyło 313 

osób, a pierwszy na mecie zameldował 

się Kenijczyk Joel Kosgei Komen.

Inwestycje społeczne

Zależy nam na tym, by nasze wsparcie 

przynosiło jak największe, długofalowe ko-

rzyści dla lokalnych społeczności. Dlatego 

jednym z założeń naszej strategii CSR jest 

odchodzenie od rozproszonych, nierzadko 

jednorazowych akcji na rzecz inwestycji 

społecznych – uporządkowanych, strate-

gicznych, powtarzalnych działań, które 

w sposób trwały wpływają na rozwój regio-

nów i jakość życia społeczeństwa. Łączymy 

siły z innymi podmiotami, by jeszcze lepiej 

odpowiadać na potrzeby mieszkańców 

Pomorza i – dzięki współpracy międzysek-

torowej – tworzyć klimat do dobrych zmian 

i budować tożsamość tego regionu.

Razem możemy więcej, 

czyli Forum Inicjowania Rozwoju

Chcemy budować efektywne pomosty 

pomiędzy trzema światami – biznesu, sa-

morządu oraz sektora non profi t, by jeszcze 

lepiej odpowiadać na lokalne potrzeby. Ideę 

tę znakomicie realizuje powołane w 2012 

roku Forum Inicjowania Rozwoju (FIR). 

W jego prace angażują się przedstawiciele 

największych pomorskich fi rm (Polpharma, 

Lotos, Energa), organizacji pozarządowych 

i samorządu województwa. 

W wypadku Polpharmy hasło „Ludzie po-

magają Ludziom” ma wyjątkowo trafne, 

głęboko uzasadnione i wielorakie zna-

czenie. Wartość każdej fi rmy mierzy się 

jej wkładem w rozwój społeczny, a także 

tym, czy i w jakim stopniu angażuje się 

w życie wspólnoty w wymiarze lokalnym 

lub ogólnokrajowym.  

Elementem naszej strategii społecznej 

odpowiedzialności biznesu jest wspie-

ranie inicjatyw w zakresie profi laktyki 

zdrowotnej, wartościowych projektów 

o charakterze edukacyjnym i kultural-

nym, jak również ważnych społecznie 

projektów charytatywnych. Nasza fi rma 

od wielu lat pomaga ludziom bezintere-

sownie. Są wśród nich osoby, które 

w ostatnich latach korzystały np. z pro-

gramów profi laktyki zdrowotnej, pomocy 

stypendialnej lub pomocy doraźnej, takie 

jak ofi ary wojen bądź klęsk żywiołowych. 

Ta pomoc – a zatem dobro, do którego 

powstania się przyczyniamy – jest nie-

wymierna. Ale przecież, i to chcę bardzo 

mocno podkreślić, ważna jest nie tylko 

dla jej odbiorców. Doświadczenie nam 

mówi, że więcej radości jest z pomagania 

i dawania innym niżeli z brania. 

Krystyna Nitecka, 

Kluczowy Ekspert 

ds. Public Relations, 

Polpharma SA

nizowana w ramach olimpiady „Zwolnieni 

z teorii” przez starogardzką młodzież (prele-

genci starają się zmotywować młodych ludzi 

do działania i wiary w swoje marzenia),

• wsparcie Starogardzkiego Dnia Wolontariu-

sza organizowanego przez Stowarzyszenie 

„Można Inaczej”,

• użyczanie na potrzeby lokalnych wydarzeń 

należącego do Polpharmy miasteczka ruchu 

rowerowego, dystrybucja odblasków i książek 

edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa,

• wieloletnie wsparcie świetlicy środowiskowej 

Światełko Dzikuska w Sieradzu przez spółkę 

Medana Pharma. 

Odbywające się co roku spotkanie Forum to 

wydarzenie niestandardowe w skali regionu 

i całego kraju: tworzy przestrzeń do dialogu 

i działania na rzecz wypracowywania kon-

struktywnych, praktycznych rozwiązań 

dla Pomorza. Forum „żyje” jednak cały rok, 

nie tylko podczas spotkań. To kompleksowy 

projekt zrównoważonego rozwoju regionu, 

oparty na stałym i pielęgnowanym partner-

stwie. W 2014 roku odbyła się pierwsza

edycja Konkursu Grantowego FIR, 

w ramach którego przyznano łącznie 

140 tys. zł pięciu projektom międzysektoro-

wym. Byliśmy jednym z fundatorów 

tych grantów.

PROJEKTY NAG RODZONE 
W I  EDYCJ I KON KURSU 
G R ANTOWEGO FORUM 
INICJOWANIA ROZWOJU:
• Spółdzielnia Socjalna „DALBA” z Pucka 

(projekt o nazwie „Kooperatywa, która 

warzy więcej”) – stworzenie Browaru 

Spółdzielczego, który działa non profi t 

i zatrudnia 12 osób niepełnosprawnych 

intelektualnie; to szósta tego typu fi rma 

na świecie i pierwsza w Polsce.

• Fundacja Mamy z Morza z Gdyni 

(Pomorskie Kluby Rodziców) – stworzenie 

przestrzeni do spotkań dla rodziców oraz 

zabawy dla najmłodszych w Kartuzach, 

Pucku i Kościerzynie.

• Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 

w Kościerzynie – zorganizowanie cyklu 

szkoleń i konsultacji w ramach 

Kaszubskiej Akademii Przedsiębiorczo-

ści w celu promocji przedsiębiorczości, 

zachęcenia do zakładania małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz zwięk-

szenia aktywności gospodarczej powiatu 

kościerskiego. 

• Stowarzyszenie Grupa Kolarska Sta-

rogard Gdański (Maraton MTB Kociewie 

Szlakiem) – zorganizowanie wydarzenia 

sportowego, którego celem była popula-

ryzacja regionu Kociewia i jego walorów 

krajoznawczych, promocja kolarstwa 

MTB oraz rodzinnej turystyki rowerowej. 

• Spółdzielnia Socjalna Kooperacja 

z Sopotu (sklep charytatywny Luk Luk 

w Sopocie) – uruchomienie pierwszego 

na Pomorzu sklepu charytatywnego, 

a przez to umożliwienie pracy i edukacji 

osobom długotrwale bezrobotnym.

Forum Inicjowania Rozwoju wspiera 

wzmacnianie lokalnej tkanki społecznej 

i kapitału społecznego w regionie. Projekty 

nagrodzone w 1. edycji Konkursu Gran-

towego, choć są tak różne, łączy jedno: 

pokazują, że wspólne zaangażowanie daje 

fantastyczne efekty, zarówno jeśli chodzi 

o wyrównywanie szans i aktywizację spo-

łeczno-zawodową grup wykluczonych, jak 

i promocję przedsiębiorczości czy aktyw-

ności fi zycznej. Cieszy nas to, że inicjatywy 

mieszkańców Pomorza mają innowacyjny 

charakter – wśród nagrodzonych projektów 

znajdują się przedsięwzięcia unikalne 

w skali nie tylko Polski, ale i świata.
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Forum Inicjowania Rozwoju to partner-

stwo pomorskiego biznesu, NGO 

i samorządu na rzecz pozytywnych 

zmian, w ramach którego Polpharma peł-

ni istotną rolę. To sprawdzony partner, 

na którego zawsze możemy liczyć. Forum 

jest inicjatywą pomorską, a jednocześnie 

unikatową w skali całej Polski. Działa-

my po to, aby wspierać innowacyjność 

środowisk, które mogą mieć wpływ na 

zwiększanie potencjału Pomorza. Anga-

żujemy ludzi i podmioty do wspólnych 

działań, gdyż głęboko wierzymy w ideę 

zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy 

przekonani, że możliwość wdrożenia 

zmiany społeczno-gospodarczej zależy od 

kapitału społecznego, którym dysponuje 

Pomorze. Naszym celem jest tworzenie 

warunków do wzmacniania zaufania spo-

łecznego, jakim darzą się osoby będące 

istotnym potencjałem dla tej zmiany. 

Miarą nowoczesności przedsiębiorstwa 

nie jest wyłącznie produkt, który ono 

wytwarza, ale także jakość zarządzania 

zasobami ludzkimi oraz odpowiedzial-

ność za lokalną społeczność, w której 

przyszło mu funkcjonować. Polpharma to 

z pewnością bardzo świadomy i rzetelny 

pracodawca. Cieszy fakt, że ta stabilna 

fi rma jest jednym z głównych fi larów 

gospodarczych miasta Starogard Gdański 

oraz powiatu starogardzkiego. 

Monika Hinc,

Koordynator 

Forum Inicjowania 

Rozwoju 

Janusz Stankowiak, 

Prezydent 

Starogardu 

Gdańskiego

Bliski sąsiad (Dzień Otwarty)

Jeden dzień w roku obchodzimy wyjątkowo, 

wspólnie z pracownikami oraz społeczno-

ścią lokalną. To Dzień Otwarty Polpharmy, 

organizowany od lat z okazji Międzynarodo-

wego Dnia Ziemi. Program wydarzenia jest 

wypełniony licznymi atrakcjami. Pracowni-

cy i mieszkańcy Starogardu, zwiedzając 

nasz zakład, mogą przekonać się na własne 

oczy, że działamy w sposób bezpieczny 

dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. 

Dlatego wiele aktywności Dnia Otwarte-

go jest związanych z edukacją w zakresie 

ekologii i bezpieczeństwa. Wymieniamy 

odpady na ekologiczne gadżety. Zachęcamy 

do udziału w zajęciach pokazujących drugie 

życie produktu. Organizujemy konkursy 

i egzaminy na kartę rowerową we współ-

pracy z lokalną policją. 

Zależy nam na tym, by Dzień Otwarty 

służył popularyzacji zdrowego stylu życia 

i aktywności fi zycznej. W program obcho-

dów włączamy więc działania edukacyjne 

w ramach naszych kampanii: „Ciśnienie na 

życie” i „Przygotuj się na wstrząs”. Zachęca-

my do zapisywania się do banku poten-

cjalnych dawców szpiku. Organizujemy 

również akcje specjalne, np. „Pedałujemy 

na szczytny cel”, dzięki którym zakupiliśmy 

nowe rowery dla uczniów z ubogich rodzin 

z Gimnazjum nr 2 w Starogardzie.

Wolontariat pracowniczy

Zaangażowanie naszych pracowników 

w Program Wolontariatu Pracowniczego 

dowodzi, jak ważne dla naszego zespołu 

jest motto „Ludzie pomagają Ludziom”. 

Niosąc wsparcie, pomagamy potrzebu-

jącym, ale także i sobie. Podkreślali to 

wielokrotnie pracownicy spółki Medana, 

którzy w 2014 roku poświęcili łącznie 1700 

godzin swojego wolnego czasu na pomoc 

podopiecznym Domu Pomocy Społecznej 

oraz Hospicjum przy Szpitalu Wojewódz-

kim w Sieradzu. „Wolontariat pozwolił mi 

odkryć wartości, w które naprawdę warto 

w życiu zainwestować” – podkreślał jeden 

z wolontariuszy. Wielu uczestników projek-

tu wolontariatu długo po jego zakończeniu 

odwiedzało „swoich” podopiecznych. 

• Program Wolontariatu Pracowniczego

Wsparciu oddolnych inicjatyw pracow-

ników służy realizowany w naszej fi rmie 

od 2013 roku Program Wolontariatu 

Pracowniczego. Ma on postać konkursu 

grantowego, który rokrocznie wyłania 

20 najciekawszych projektów zgłoszonych 

przez naszych pracowników. Otrzymują 

one dofi nansowanie od fi rmy w kwocie 

3 tys. zł. Projekty mogą być zgłaszane 

w kategoriach: zdrowie i profi lakty-

ka zdrowotna, poprawa jakości życia, 

edukacja i wyrównanie szans, pomoc 

humanitarna, rozwój lokalny i ekologia. 

Wśród projektów nagrodzonych w latach 

2013–2014 były m.in. remonty placó-

wek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

warsztaty edukacyjne prowadzone przez 

naszych pracowników.

• Menedżerowie w roli wolontariuszy

Włączyliśmy zaangażowanie społeczne 

w proces doskonalenia kompetencji 

menedżerów marketingu i sprzedaży. 

W ramach corocznego spotkania szko-

leniowego Train the Trainer ok. 200 

menedżerów integruje się także poprzez 

wspólne działanie na rzecz wybranego 

ośrodka potrzebującego wsparcia.  

W czasie tych akcji w latach 2013–2014 

udało się nam wykończyć pomieszczenia 

w nowo wybudowanym Domu Samotnej 

Matki w Ełku, odnowić Dom Pomocy 

Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim 

i jego otoczenie, a także przygotować dla 

benefi cjentów dodatkowe zajęcia. Stara-

my się, aby pomoc nie tylko odpowiadała 

na bieżące materialne potrzeby, ale żeby 

niosła ze sobą coś więcej – dawała okazję 

do nawiązania relacji, do bycia razem. 

Dlatego w Domu Pomocy Społecznej 

w Tomaszowie zorganizowaliśmy również  

badania przesiewowe wykonywane przez 

naszych pracowników posiadających wy-

kształcenie medyczne oraz piknik z wielo-

ma atrakcjami. Dla wszystkich uczestni-

Rozmawialiśmy z chorymi, wspólnie 

z nimi milczeliśmy. Były też osoby, które 

nie chciały z nami rozmawiać, ale towa-

rzyszenie im w trakcie choroby było dla 

nich bardzo ważne, sama nasza obecność 

czy potrzymanie za rękę. Wiedzieliśmy, 

że na nas czekają i nas potrzebują, 

bo nie wszyscy byli odwiedzani przez 

swoich najbliższych.

(ze wspomnień 18 pracowników 

Medany, którzy w roku 2014 

spędzili łącznie 1700 godzin 

z podopiecznymi Domu Pomocy 

Społecznej oraz Hospicjum 

przy Szpitalu Wojewódzkim 

w Sieradzu)

ków spotkania – zarówno wolontariuszy, 

jak i mieszkańców Domu Pomocy – wiąza-

ło się to z bardzo pozytywnymi emocjami, 

które były równie ważne, jak efekty prac 

remontowych. Na piknik zaprosiliśmy 

także młodych, niepełnosprawnych 

uczestników terapii zajęciowej, którym 

pomagaliśmy w ramach tej samej akcji 

w 2012 roku. Była to doskonała okazja do 

integracji, jaka do tej pory nie zaistniała 

pomiędzy ośrodkami, których budynki 

mieszczą się na sąsiednich posesjach.

MAPA POMOCY – M IEJSCA REALIZACJ I PROJEKTÓW 
WOLONTARIACKICH W LATACH 2013-2014

Świąteczne pomaganie

Nasi pracownicy co roku wcielają się w rolę 

Świętych Mikołajów, spełniając prośby dzie-

ci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych 

oraz świetlic środowiskowych. W latach 

2013–2014 przygotowaliśmy łącznie 

540 gwiazdkowych prezentów. W 2014 

roku rozpoczęliśmy współpracę z organi-

zatorami Szlachetnej Paczki. W 2015 roku 

chcemy również nieść świąteczną radość 

potrzebującym za pośrednictwem tego 

programu. 

SZCZECIN

GDAŃSK

GDYNIA

TCZEW
MIŁOCIN

LUBICHOWO
BORZECHOWO NARKOWY

OSIEK

EŁK

BIAŁYSTOK

OTRĘBUSY LASKI
ŻYRARDÓW

TOMASZÓW MAZ.ŁÓDŹKALISZ

SIERADZ

CZĘSTOCHOWA NOWA DĘBA

CHMIELNIK

TARNOBRZEG ZWIERZYNIEC

PRUSZKÓW

STAROGARD GD.

WARSZAWA

KRAKÓW
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PODSUMOWANIE 
WOLONTARIATU 
PR ACOWNICZEGO 
W G RUPIE POLPHARMA 

Filmy dokumentujące akcje 

wolontariatu pracowniczego 

Grupy Polpharma można zobaczyć 

na kanale YouTube Polpharmy. 

20132013 20142014

KONKURS GRANTOWY KONKURS GRANTOWY 

LICZBA LICZBA 

WOLONTARIUSZYWOLONTARIUSZY 9797 157157

LICZBA LICZBA 

PRZEPRACOWANYCH PRZEPRACOWANYCH 

GODZINGODZIN 18551855 39463946

LICZBA LICZBA 

BENEFICJENTÓWBENEFICJENTÓW

ponadponad 

10001000 38653865

WOLONTARIAT AKCYJNY WOLONTARIAT AKCYJNY 

(MENEDŻEROWIE MARKETINGU (MENEDŻEROWIE MARKETINGU 

I SPRZEDAŻY)I SPRZEDAŻY)

LICZBA LICZBA 

WOLONTARIUSZYWOLONTARIUSZY 182182 208208

LICZBA LICZBA 

PRZEPRACOWANYCH PRZEPRACOWANYCH 

GODZINGODZIN 17901790 20682068

LICZBA LICZBA 

BENEFICJENTÓWBENEFICJENTÓW ok. 100ok. 100 120120

AKCJA ŚWIĄTECZNA AKCJA ŚWIĄTECZNA 

„PRACOWNICY GRUPY POLPHARMA „PRACOWNICY GRUPY POLPHARMA 

DZIECIOM”DZIECIOM”

LICZBA UFUNDOWANYCH LICZBA UFUNDOWANYCH 

PREZENTÓWPREZENTÓW 250250 290290

Promocja sportu amatorskiego

Aktywność fi zyczna to znakomity spo-

sób na to, by dbać o zdrowie, ale przede 

wszystkim – ogromna przyjemność. 

W naszym zespole jest bardzo wielu entu-

zjastów ruchu, wspieramy ich w sporto-

wych rozgrywkach (str. 21), promujemy 

dojazdy rowerem do pracy (str. 20). Nasze 

zainteresowanie rowerami nie jest przy-

padkowe – popularyzując zrównoważony 

transport, przyczyniamy się do poprawy 

stanu środowiska naturalnego. 

Pracownicy naszej fi rmy powołali Stowa-

rzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Spor-

tu Polpharma, które organizuje rozgrywki 

sportowe w różnych dyscyplinach. Wspiera-

my te przedsięwzięcia i zarażamy sportową 

pasją lokalne społeczności, upatrując 

w czynnym spędzaniu wolnego czasu 

także szansę na integrację mieszkańców. 

Od 2013 roku, współpracując ze Stowarzy-

szeniem Rower Over, wspomagamy orga-

nizację maratonu rowerowego „Kociewie 

Kołem”, którego trasa przebiega przez różne 

gminy regionu Kociewia. Mniejsze znaczenie 

ma tu czas przejazdu, najważniejsza 

jest możliwość obcowania na trasie 

z niepowtarzalną kociewską kulturą, kuch-

nią, zwyczajami i architekturą. Wspieramy 

również maraton MTB „Kociewie Szlakiem” 

organizowany przez Stowarzyszenie Grupa 

Kolarska Starogard Gdański, a także prowa-

dzoną przez Grupę szkółkę kolarską, która 

objęła specjalnym programem treningo-

wym najbardziej utalentowaną młodzież 

w regionie. W tej chwili pod opieką szkółki 

rozwija się siedmioro młodych kolarzy 

z Kociewia. 

Sport bez barier

Sportowi zawdzięczamy coś jeszcze – 

większe uwrażliwienie na potrzeby osób 

z niepełnosprawnością i gotowość do walki 

z barierami, z którymi muszą one zmagać 

się na co dzień. 

Już wcześniej wielokrotnie pomagaliśmy 

osobom niepełnosprawnym w ramach 

naszej lokalnej społeczności. Działając 

w Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury Fizycz-

nej i Sportu Polpharma, nasi pracownicy 

przygotowują m.in. imprezy charytatywne, 

z których dochód przeznaczany jest na 

potrzeby dzieci z niepełnosprawnością. 

W 2014 roku jako jeden z partnerów 

zaangażowaliśmy się w organizację Euro-

pejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad 

Specjalnych. Największa na świecie impreza 

sportowa promująca grę w koszykówkę 

wśród osób z niepełnosprawnością odby-

wała się w dniach 29 listopada – 7 grudnia 

2014 roku w dziesięciu województwach. 

Wzięło w niej udział 18,5 tys. zawodników 

z 33 krajów Europy.

O  W W W: WSZYSCY WIEDZĄ 
WIĘCEJ  
W 2014 roku nawiązaliśmy współpracę 

z Fundacją Integracja. Jej rezultatem było 

przeprowadzenie w roku 2015 audytu 

architektonicznego w naszym biurze 

w Warszawie, a także audyt naszej strony 

internetowej. Eksperci Fundacji doradzili 

nam m.in., w jaki sposób tworzyć i rozwijać 

serwisy internetowe, aby zachowały one 

swoją atrakcyjność i były przy tym w pełni 

dostępne dla różnych grup użytkowników, 

w tym osób niewidomych. Wdrożyliśmy już 

wiele zaleceń Fundacji, szkoląc redaktorów 

naszych serwisów korporacyjnych.

ZREALIZOWANO 
W 2015 ROKU

PROJEKTY SPONSORSKIE 
W SPOŁECZNOŚCI LOK ALN EJ:

Projekty sportowe

• sponsoring męskiej drużyny koszykówki 

ze Starogardu Gdańskiego, która od 

2004 roku rywalizuje w ekstraklasie,

• sponsorowanie Szkółki Kolarskiej utwo-

rzonej w 2014 roku przez Stowarzysze-

nie Grupa Kolarska Starogard Gdański,

• sponsorowanie szosowego maratonu 

rowerowego „Kociewie Kołem” oraz  

„Maratonu MTB Kociewie Szlakiem”,

• wieloletnie wsparcie fi nansowe Biegu 

Kociewskiego z Polpharmą,

• sponsorowanie w 2013 roku Międzyna-

rodowego Turnieju Piłki Nożnej 

dla dzieci, zorganizowanego przez 

Klub Sportowy Beniaminek 03 

ze Starogardu Gdańskiego. 

Kultura dla wszystkich – inicjatywy 

komercyjne

 „Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek 

stał się czymś innym niż tylko przypadko-

wym wydarzeniem w przyrodzie” – powie-

dział przed laty André Malraux, francuski 

pisarz i mąż stanu. Obejmujemy swym 

mecenatem wartościowe przedsięwzięcia 

kulturalne zarówno o charakterze ogólno-

polskim, jak i zasięgu lokalnym. Przybliżamy 

Polakom prace wybitnych, utytułowanych 

twórców oraz wspieramy młodych arty-

stów w rozwijaniu ich talentów. Umożli-

wiamy naszym pracownikom kontakt 

Inicjatywy 

komercyjne 

Inwestycje 

społeczne

Działania 

charytatywne 

Projekty kulturalne

• sponsorowanie Gdańskiego Festiwalu 

Muzycznego,

• sponsorowanie cyklu koncertów jazzo-

wych „Muzyka z Polpharmą w kościele”,

• sponsorowanie wystaw „oblicza fi guracji” 

(2013) i „Polskie malarstwo XIX wieku” 

(2014) w Starogardzkim Centrum Kultury,

• sponsorowanie ekranizacji bajek 

kociewskich.

ze sztuką w przestrzeni pracy oraz organizu-

jemy warsztaty, sympozja i inne wydarzenia 

artystyczne. 

W warszawskiej siedzibie Polpharmy 

stworzyliśmy wyjątkowe miejsce: Spectra 

Art Space, gdzie sztuka współistnieje 

w przestrzeni biurowej. Eksperymentalna 

przestrzeń na co dzień zachęca pracowni-

ków do twórczego myślenia i działania, 

a raz w miesiącu służy za miejsce spotkań 

z mieszkańcami Warszawy. Mają oni moż-

liwość poznania dzieł z prywatnej kolekcji 

Jerzego Staraka, które tworzą reprezenta-

tywny przegląd sztuki polskiej od 1945 roku 

do lat współczesnych. Są wśród nich m.in. 

prace Magdaleny Abakanowicz, Jerzego 

Nowosielskiego czy Leona Tarasewicza. 

W przestrzeni Spectra Art Space można 

również podziwiać prace młodych, zdolnych 

artystów wspieranych przez Fundację 

Rodziny Staraków w ramach programu 

Soon. 
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W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, 

uwzględniamy potrzeby pracowników, pacjentów i uczestników sektora 

opieki zdrowotnej oraz dbamy o środowisko naturalne.

etyczne

prowadzenie

biznesu
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Uważamy, że etyka powinna stanowić najważniejszy fundament działania każdej fi rmy. Wymóg ten dotyczy zwłaszcza branży 

farmaceutycznej, z uwagi na jej szczególne znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów. Dajemy wyraz temu przekonaniu w naszych 

codziennych działaniach, stale umacniając kulturę etyczną Grupy Polpharma. Łączą nas wspólne wartości etyczne: szacunek, uczciwość, 

odpowiedzialność, solidarność i współpraca – i to one wyznaczają ramy i kierunki naszego działania w każdym obszarze. 

Dbałość o najwyższe standardy oznacza dla nas przede wszystkim zapewnienie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów oraz 

bezpieczeństwa pracy, tworzenie pracownikom optymalnych warunków rozwoju, pielęgnowanie różnorodności, a także troskę 

o środowisko naturalne. Promujemy dobre wzorce w naszym otoczeniu, zwłaszcza w łańcuchu dostaw i wśród lokalnych społeczności. 

Bierzemy również udział w przedsięwzięciach, takich jak Koalicja Rzeczników Etyki pod auspicjami Inicjatywy Sekretarza Generalnego 

ONZ Global Compact w Polsce, których celem jest dzielenie się wiedzą oraz popularyzacja standardów zarządzania etyką w biznesie. 

etyczne 

prowadzenie 

biznesu

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA REALIZOWANE 
W LATACH 2013-2014:

• W drodze szerokich konsultacji wewnętrznych wdrożyliśmy 

Program Etyczny, którego głównym elementem jest Kodeks 

Etyki Grupy Polpharma.

• Zostaliśmy członkiem grupy inicjatywnej Koalicji Rzeczników 

Etyki, której jednym z celów jest wypracowanie standardu 

zarządzania etyką dla polskich fi rm i instytucji. 

• Zachęcaliśmy pracowników do zgłaszania sytuacji potencjalnie 

wypadkowych w programie Stop Wypadkom.

• Edukowaliśmy w zakresie bezpieczeństwa pracy zarówno 

naszych pracowników, jak też pracowników fi rm zewnętrznych 

wykonujących zlecenia na rzecz Polpharmy. 

• Przeprowadziliśmy Badanie Opinii Pracowników, 

któremu towarzyszył pogłębiony dialog z pracownikami 

i nowe inicjatywy zwiększające zaangażowanie. 

• Zapewniliśmy pracownikom rozwój w modelu 70/20/10 

sprawdzonym przez najlepsze fi rmy na świecie. 

• Rozwijaliśmy programy Wszyscy na Rowery oraz Zielony Bilet 

zachęcające pracowników do korzystania ze zrównoważonych 

form transportu.

• Rozpoczęliśmy unikalny projekt identyfi kacji substancji 

aktywnych w ściekach. 

• Podjęliśmy prace nad strategią zrównoważonego łańcucha 

dostaw i Kodeksem postępowania Dostawców Grupy 

Polpharma.

NASZE SUKCESY
spotkań z pracownikami 

w Polsce i za granicą 

odbyło się w ramach 

prac na Kodeksem

s
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o20
bliskopracowników wzięło udział 

w konsultacjach Kodeksu Etyki 

Grupy Polpharma 
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G
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• Wdrożymy program 

zwiększający zaangażowa-

nie pracowników 

w ciągłe doskonalenie 

jakości wytwarzanych 

produktów oraz świadczo-

nych usług.

• Wdrożymy międzynaro-

dowa bazę rejestrowanych 

zapytań medycznych 

w celu doskonalenia form 

udzielania odpowiedzi 

fachowym pracownikom 

służby zdrowia i pacjentom. 

• Wdrożymy program 

edukacyjny dla pacjentów 

poprawiający świadomość 

bezpiecznej farmakoterapii. 

• Ograniczymy zużycie 

energii o 6%.  

• Ograniczymy zużycie 

wody o 10%.  

• Zwiększymy 

zastosowanie materiałów 

opakowaniowych 

z recyklingu do 50%.  

• Osiągniemy 80% 

recyklingu wytworzonych 

odpadów.  

• Ograniczymy ilości 

wytwarzanych odpadów 

o 10%.  

• Wdrożymy rozwiązania 

wspierające ograniczenie 

emisji CO
2
 w transporcie 

osobowym (promocja 

carpoolingu, regularne 

szkolenia z eco-drivingu, 

kryterium emisji CO
2
 przy 

zakupie samochodów 

fl otowych)

• Każdy z pracowników 

weźmie udział w szkoleniu 

etycznym przynajmniej raz 

na dwa lata  

• Aktywnie włączymy wyższą 

i średnią kadrę menadżer-

ską w promowanie zasad 

etycznych w fi rmie  

• Opracujemy system moni-

torowania przestrzegania 

zasad etycznych w fi rmie 

• Stworzymy politykę

i wyznaczymy kierunki 

działania w zakresie 

różnych obszarów 

różnorodności.  

• 100% kadry zarządzającej 

Grupy Polpharma 

w Polsce zostanie objętych 

działaniami edukacyjnymi 

w zakresie  różnorodności.  

• 0 ciężkich wypadków 

w miejscu pracy do roku 

2018

• Poprzez działania 

edukacyjne zmniejszymy 

o 50% udział czynnika 

ludzkiego jako przyczyny 

wypadków w miejscu 

pracy związanych 

z prowadzeniem operacji 

przemysłowych.

• 100% dostawców otrzyma 

Kodeks postępowania 

Dostawców Grupy 

Polpharma. 

• 100% zobowiązanych do 

tego dostawców podpisze 

oświadczenie dotyczące 

zapoznania się z Kodeksem 

postępowania.  

• 70% kluczowych 

dostawców w 100% będzie 

spełniało wymogi określone 

w Kodeksie postępowania.  

• Wdrożymy nowy model 

kompetencyjny w Grupie 

Polpharma.  

• 100% pracowników Grupy 

w Polsce zostanie objętych 

oceną pracowniczą zgodną 

z przyjętym modelem 

kompetencyjnym.  

• Zwiększymy liczbę pracow-

ników zaangażowanych 

w inicjatywy wewnętrzne 

(dotyczące m.in. innowacji, 

zaangażowania społeczne-

go, bezpieczeństwa) 

o minimum 30%. 

KLUCZOWE M IERNIKI

KLUCZOWE M IERNIKI

NASZE ZOBOWIĄZANIA

5. Umacniamy kulturę 

etyczną fi rmy.

9. Budujemy kulturę 

różnorodności.

6. Zapewniamy 

jakość produktów 

i bezpieczeństwo 

farmakoterapii.

10. Dbamy o środowisko 

  naturalne.

7. Zapewniamy 

i promujemy standardy 

bezpieczeństwa pracy.

11. Budujemy  

odpowiedzialny 

łańcuch  dostaw.

8. Dbamy o rozwój 

i zaangażowanie 

pracowników.
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W tak rozległej i zróżnicowanej strukturze przedsiębiorstwa, z jaką mamy do czynienia w Grupie Polpharma, niezwykle ważną rolę odgry-

wa fundament wspólnych wartości etycznych. Mimo często odmiennych tradycji, które przed laty ukształtowały poszczególne spółki 

oraz różnej kultury prowadzenia biznesu w krajach, w których działamy, mamy poczucie, że jest to czynnik uniwersalny, który nas spaja. 

System wartości etycznych ustanowiony w Kodeksie Etyki Grupy Polpharma stanowią: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidar-

ność i współpraca. To nasz drogowskaz, który wskazuje nam, jak powinniśmy budować nasze relacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji. 

Wartości określają, jaki jest nasz stosunek do współpracowników i partnerów biznesowych. To one wyznaczają również nasze postawy 

wobec takich kluczowych kwestii, jak zapewnienie jakości produktów oraz bezpiecznych warunków pracy, poszanowanie godności 

wszystkich pracowników czy troska o środowisko naturalne. 

Wartości etyczne oraz przyjęte w Kodeksie normy postępowania dają interesariuszom Grupy Polpharma zapewnienie staranności 

i uczciwości naszych działań. To pozwala nam budować przewagę konkurencyjną, ale też wyznaczać dobre praktyki w szeroko pojętym 

zasięgu naszego oddziaływania. Czujemy się odpowiedzialni za otoczenie zarówno w jego wymiarze społecznym, gospodarczym, jak 

i środowiskowym. Dlatego też popularyzujemy nasze zasady w całym łańcuchu dostaw i bierzemy udział w inicjatywach, których celem 

jest podniesienie standardów życia gospodarczego w Polsce.  

Tomasz Moys, 

Wiceprezes Zarządu Polpharma SA, Prezes Zarządu Polfy Warszawa SA, 

Członek Komitetu Sterującego ds. ustanowienia Programu Etycznego w Grupie Polpharma

KODEKS ETYKI G RUPY POLPHARMA OPIER A S IĘ NA WSPÓLNYCH 
DLA PR ACOWNIKÓW G RUPY WARTOŚCIACH ETYCZNYCH:

SZACUNEK

SOLIDARNOŚĆ

UCZCIWOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

WSPÓŁPRACA

W
A

R
T

O
Ś

C
I  E

T Y C Z N E  G R U P Y  P
O

L
P

H
A

R
M

A

sytuacji i zachowań 

niebezpiecznych 

wyeliminowano 

dzięki programowi 

Stop Wypadkom
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ponad 

inicjatyw pracowniczych 

zostało zgłoszonych 

do Nagrody Zielony 

Proces, przynosząc 

oszczędności 

w wysokości prawie 

7 mln zł

30

wyniosła frekwencja 

w Badaniu Opinii 

Pracowników 2014 

(Grupa Polpharma

w Polsce, bez Polfy 

Warszawa)

w

w
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81%

5. umacniamy kulturę 
etyczną firmy

W
spólne wartości etyczne oraz 

przyjęte normy postępowania 

nadają ton naszym codziennym 

działaniom i wyborom. 

W celu ciągłego doskonalenia naszej kultu-

ry etycznej, w 2013 roku podjęliśmy prace 

nad kompleksowym Programem Etycz-

nym Grupy Polpharma. Konsultacje 

z pracownikami, które były ważnym 

elementem tego procesu pokazały, że nasz 

zespół uważa zbiór wspólnych wartości 

etycznych za istotny czynnik rozwoju fi rmy. 

Najważniejszym elementem Programu 

Etycznego jest Kodeks Etyki Grupy 

Polpharma, stworzony w ramach szerokich 

konsultacji wewnętrznych w roku 2014 

i obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku. 

Pozostałe elementy Programu Etyczne-

go stanowią: edukacja etyczna, system 

zgłaszania naruszeń zapisów Kodeksu, 

rozwiązania instytucjonalne związane z za-

pewnieniem prawidłowego funkcjonowania 

przyjętych regulacji oraz działania z zakresu 

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

dotyczącej zagadnień etycznych. 

O  KODEKS ETYKI 
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania 

Kodeksu Etyki jest zapewnienie, że jego 

zapisy są spójne z postawami i oczekiwa-

niami pracowników oraz przyjętą przez nas 

kulturą organizacyjną. Dlatego podstawę 

prac stanowiły szerokie konsultacje spo-

łeczne oraz zaangażowanie przedstawicieli 

wszystkich obszarów w proces budowania, 

a następnie wdrażania zapisów Kodeksu. 

Prace nad Kodeksem Etyki trwały półtora 

roku i zaangażowały blisko 2000 pracow-

ników reprezentujących różne lokalizacje 

Grupy Polpharma, w tym najwyższe kierow-

nictwo fi rmy. 

Pierwszym etapem konsultacji było 

badanie opinii, w którym pracownicy 

zostali poproszeni o ocenę dotychczasowej 

kultury etycznej Grupy Polpharma, a także 

wskazanie zagadnień, które powinny być 

uwzględnione w Kodeksie Etyki i powstają-

cym Programie Etycznym. W drugim etapie 

pracownicy mieli możliwość zapoznania się 

– podczas spotkań bezpośrednich lub za po-

średnictwem intranetu – z proponowanymi 

zapisami Kodeksu, a także wyrażenia opinii 

oraz zgłoszenia propozycji zmian. Pracom 

towarzyszyły intensywne działania komu-

nikacyjne i edukacyjne. Łącznie zorganizo-

wano prawie 20 spotkań z pracownikami 

w Polsce i za granicą. 

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu powstał 

dokument, zatwierdzony przez Zarząd 

Polpharmy w grudniu 2014 roku, który obo-

wiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Wyznacza 

on system wartości, norm i zasad, którymi 

zespół Polpharmy chce się kierować każde-

go dnia. To także wspólne zobowiązanie do 

działania w zgodzie z najwyższymi standar-

dami w relacjach ze współpracownikami, 

partnerami biznesowymi, klientami i sze-

roko pojętym otoczeniem fi rmy. Zawarte 

PO PIERWSZE, ETYK A 

Wyniki konsultacji z pracownikami Grupy 

Polpharma poprzedzających stworzenie 

Kodeksu

98% pracowników uważa kulturę 

etyczną za potrzebną w codziennej pracy.

98% pracowników wyraża opinię, 

że zasady postępowania i wartości etycz-

ne przyjęte przez firmę powinny dotyczyć 

pracowników na każdym szczeblu – także 

kadry kierowniczej i członków Zarządu.

97% pracowników nie ma wątpli-

wości, że etyczna postawa w biznesie jest 

niezbędna, jeśli firma chce być odpowie-

dzialna społecznie.

96% pracowników uważa, że 

nieetyczne zachowania mogą mieć ne-

gatywny wpływ na relacje z partnerami 

biznesowymi, a przez to na wyniki firmy. 

95% pracowników przyznaje, że 

kultura etyczna firmy powinna odwoły-

wać się do wartości, a nie tylko do reguł.

PO

Wy

Pol

Kod

98
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w Kodeksie zasady obowiązują wszystkich 

pracowników niezależnie od zajmowanego 

stanowiska i charakteru realizowanych

zadań we wszystkich spółkach należących 

do Grupy Polpharma w Polsce i na rynkach 

zagranicznych. Każdy pracownik 

otrzymał egzemplarz Kodeksu za po-

średnictwem swojego przełożonego 

i podpisał oświadczenie o zapoznaniu się 

z jego zapisami.

Kodeks Etyki Grupy Polpharma normuje 

m.in. takie obszary, jak rola przełożonych 

w utrwalaniu pożądanej kultury etycznej, 

relacje ze współpracownikami oraz 

partnerami biznesowymi, postępowanie 

w sytuacjach etycznie wątpliwych 

i zgłaszanie naruszeń. Kodeks odnosi się 

także do fundamentalnych dla nas zasad, 

takich jak: poszanowanie praw człowieka, 

przestrzeganie zakazu zatrudniania dzieci 

i pracy przymusowej, stosowanie reguł 

uczciwej konkurencji, w tym zapewnienie 

zgodności działań reklamowych i promo-

cyjnych z obowiązującym prawem, przeciw-

działanie korupcji i konfl iktom interesów 

oraz ochrona środowiska. Polpharma, jako 

fi rma społecznie odpowiedzialna, wymaga 

przestrzegania wysokich standardów etycz-

nych również od swoich dostawców 

i kontrahentów.

O  ETYK A - WSPÓLNA SPR AWA 
Stworzenie Kodeksu Etyki, z którym identy-

fi kują się pracownicy, to solidny fundament 

na lata. Ważne, by jego poszczególne zapisy 

znajdowały rozwinięcie w praktyce – w po-

staci skutecznych procedur i mechanizmów 

służących ciągłemu wzmacnianiu kultury 

etycznej, w tym reagowaniu i wyjaśnianiu  

sytuacji, które mogą budzić wątpliwości na-

tury etycznej. W ramach rozwoju Programu 

w 2015 roku pracowaliśmy m.in. nad: 

• procedurą zgłaszania i rozpatrywania 

naruszeń zapisów Kodeksu,

• procedurą antykorupcyjną oraz procedu-

rą dotyczącą przyjmowania upominków 

i innych korzyści,

Minione dwa lata upłynęły pod znakiem 

prac na rzecz ustanowienia w Grupie 

Polpharma kompleksowego Programu 

Etycznego. Kluczowym zadaniem w ra-

mach Programu było stworzenie Kodeksu 

Etyki Grupy Polpharma. Zależało nam, 

aby dokument ten był unikalny, oddawał 

charakter naszej organizacji i wspól-

ne nam wszystkim wartości etyczne. 

Dlatego w prace nad przygotowaniem 

Kodeksu Etyki włączyliśmy pracowników 

wszystkich spółek, zachęcając ich do 

otwartości i aktywności we wspólnym 

tworzeniu Kodeksu. 

Potwierdzeniem znaczenia etyki 

w naszej organizacji było zaangażowanie 

w prace Komitetu Sterującego członków 

najwyższych władz fi rmy oraz stworzenie 

interdyscyplinarnego zespołu projekto-

wego, złożonego z przedstawicieli kadry 

kierowniczej. 

Program Etyczny traktujemy jako przejaw 

dojrzałości fi rmy, a jednocześnie metodę 

kształtowania kultury etycznej w oparciu 

o wspólne wartości. W ramach Programu 

powołane zostało stanowisko Com-

pliance Offi cera Grupy Polpharma, który 

stoi na straży przyjętych zasad postępo-

wania. Bardzo dużą wagę przykładamy 

do komunikacji z pracownikami oraz do 

edukacji etycznej. Istotnymi elementami 

Programu jest także doradztwo etyczne 

dla pracowników oraz system zgłaszania 

naruszeń, który gwarantuje sygnalistom 

ochronę przed ewentualnymi działaniami 

odwetowymi. 

Marcin Musiał, 

Compliance Offi cer 

Grupy Polpharma, 

Lider Zespołu 

ds. ustanowienia 

Programu 

Etycznego w Grupie 

Polpharma

ZREALIZOWANO 
W 2015 ROKU

• systemem regularnych szkoleń 

dla wszystkich pracowników,

• pakietem informacji na temat Programu 

Etycznego, wchodzącym w skład progra-

mu adaptacyjnego dla nowych pracowni-

ków.

Równolegle prowadziliśmy prace nad 

uspójnieniem standardów etycznych 

w zagranicznych spółkach i Przedstawiciel-

stwach Grupy Polpharma.

Doradztwo w kwestiach etycznych 

oraz zgłaszanie naruszeń

Generalną zasadą naszego Programu Etycz-

nego jest zaangażowanie kadry menadżer-

skiej w promowanie etycznego postępowa-

nia i rozwiązywanie dylematów etycznych. 

Dotyczy to nie tylko najwyższej kadry kie-

rowniczej, ale także menadżerów średniego 

szczebla. Dlatego pierwszym kontaktem 

dla pracownika w sprawach etycznych, 

w tym też w kwestii zgłaszania naruszeń, 

jest jego bezpośredni przełożony. Dopiero 

jeśli kontakt z przełożonym jest niemoż-

liwy, każdy pracownik Grupy Polpharma 

może się skontaktować bezpośrednio z 

Compliance Offi cerem Grupy Polpharma. 

Możliwość zgłaszania naruszeń etycznych 

mają także zewnętrzni interesariusze Grupy 

Polpharma. 

Compliance Offi cer, powołany w ramach 

Programu Etycznego, czuwa nad stosowa-

niem Kodeksu Etyki oraz przestrzeganiem 

przez pracowników przepisów prawa 

i określonych procedur. Służy radą 

w rozstrzyganiu dylematów etycznych 

przez pracowników, podejmuje także dzia-

łania edukacyjne i szkoleniowe. Compliance 

Offi cer prowadzi postępowania wyjaśniają-

ce samodzielnie lub we współpracy z usta-

nowionymi w spółkach Grupy Polpharma 

Zespołami ds. Etyki. W ich skład wchodzą 

osoby o doświadczeniu i kompetencjach 

niezbędnych do rozstrzygania w kwestiach 

naruszeń prawa lub zasad etyki. 

Jako pracownicy jesteśmy dumni, że 

Polfa Warszawa, wspólnie z innymi 

spółkami Grupy Polpharma, brała udział 

w procesie powstawania Kodeksu Etyki. 

Jego wdrożenie było poprzedzone szero-

kimi konsultacjami społecznymi. Złożyły 

się na nie ankiety oraz bezpośrednie spo-

tkania. Na bieżąco byliśmy informowani 

o kolejnych etapach prac i ich wyni-

kach. Podczas tych działań staliśmy się 

współtwórcami dokumentu będącego 

wyznacznikiem zasad i wartości, którymi 

kierujemy się każdego dnia. Szacunek, 

uczciwość, odpowiedzialność, solidar-

ność oraz współpraca są nieodzowną czę-

ścią naszego zawodowego i prywatnego 

życia. Nasze sugestie i pomysły znalazły 

swoje odzwierciedlenie w Kodeksie Etyki, 

co ma bezpośredni wpływ na to, że 

utożsamiamy się z jego treścią. Standar-

dy w nim zawarte nie są nam obce, są 

stworzone przez nas i dla nas. Zdajemy 

sobie doskonale sprawę, jak ważną rolę 

odgrywa ich przestrzeganie, szczególnie 

w świetle tego, jak istotną wartość two-

rzymy dla odbiorców naszych produktów, 

osób chorych i potrzebujących pomocy.

Michał Chudy

Pracownicy Polfy Warszawa S.A., 

wchodzącej w skład Grupy Polpharma 

od 2012 roku

Mariusz Staruk

Renata Zań Marta Zwierzyńska

KONTAKT Z COM PLIANCE 
OFFICEREM:

– spotkanie bezpośrednie,

– rozmowa telefoniczna: tel. 22 364 60 29

– kontakt mailowy: etyka@polpharma.com

– wysłanie tradycyjnego listu pocztą:

Compliance Offi cer, 

Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., 

ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

Etyczny marketing i sprzedaż 

Nasze wartości, charakter działalności 

oraz prawo farmaceutyczne nakładają 

na nas szczególne zobowiązania w zakresie 

komunikacji z otoczeniem, zwłaszcza 

w odniesieniu do wiarygodnej, rzetelnej 

reklamy i promocji. 

Przestrzegamy obowiązujących norm 

prawnych oraz wytycznych branżowych 

w zakresie komunikacji marketingowej, 

m.in. Kodeksu Farmaceutycznej Etyki 

Marketingowej Polskiego Związku 

Pracodawców Przemysłu Farmaceu-

tycznego (zastąpionego w czerwcu 2015 

roku Kodeksem postępowania we 

wzajemnych relacjach ze środowiskiem 

służby zdrowia Europejskiego Stowarzy-

szenia Producentów Leków Generycz-

nych EGA), a także Kodeksu Etycznego 

Polskiego Związku Producentów Leków 

Bez Recepty PASMI. Ich uzupełnieniem 

są rygorystyczne wewnętrzne procedury 

dotyczące komunikacji z pacjentami oraz 

środowiskiem medycznym i farmaceutycz-

nym. Zapisy dotyczące rzetelnej komunika-

cji i uczciwej konkurencji znalazły się także 

w Kodeksie Etyki Grupy Polpharma. 

Rocznie zatwierdzamy ponad 3 tys. 

materiałów reklamowych i promocyj-

nych produktów leczniczych, wyrobów 

medycznych, kosmetyków, suplementów 

diety i dietetycznych środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia medycznego.

• Wszelkie materiały promocyjne zawierają 

jednoznaczne informacje umożliwiające 

lekarzom i pacjentom świadomy wybór 

leku lub innego produktu.

• Stworzyliśmy specjalny system 

e-Medical Legal (e-ML), który daje nam 

pewność, że każdy produkt prezentowa-

ny jest w uczciwy i etyczny sposób; za 

pośrednictwem systemu prowadzona 

jest weryfi kacja i akceptacja wszystkich 

materiałów promocyjnych: reklam te-

lewizyjnych, radiowych, internetowych, 

materiałów drukowanych (folderów, 

broszur, plakatów), materiałów na urzą-

dzenia mobilne etc. 

Doceniane i nagradzane

Potwierdzeniem przestrzegania przez 

Polpharmę wysokich standardów 

w sprzedaży jest przyznany w 2014 roku 

„Certyfi kat etycznego zarządzania sprzeda-

żą i obsługą klienta” w VI edycji konkursu 

Polish National Sales Awards, którego 

celem jest m.in. budowanie etosu profesjo-

nalnego sprzedawcy. 

Przedstawiciele Medyczni, Apteczni 

i Szpitalni Polpharmy muszą przejść 

szkolenie e-learningowe dotyczące 

standardów prawnych pracy przedstawi-

ciela oraz zdać test z maksymalną liczbą 

punktów.
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W raportowanym okresie:

– nie odnotowaliśmy żadnego przypadku 

istotnej niezgodności z prawem 

i regulacjami, dotyczącego dostaw 

i użytkowania produktów i usług, które 

skutkowałyby nałożeniem na naszą 

fi rmę kary pieniężnej.

– nie było przypadków niezgodności 

z dobrowolnymi kodeksami regulujący-

mi kwestie komunikacji marketingowej, 

z uwzględnieniem reklamy stwierdzo-

nych orzeczeniem, bądź decyzją organu 

państwowego lub sądu dyscyplinarne-

go czy komisji etyki działających 

w ramach organizacji branżowych.

Obecnie w Europie i na świecie coraz 

większy nacisk w praktyce biznesowej 

kładzie się na transparentność działań 

oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. 

Dotyczy to w sposób szczególny branży 

farmaceutycznej. Organizacje międzyna-

rodowe zrzeszające producentów leków 

w ramach samoregulacji środowiskowej 

narzucają sobie wysokie standardy etycz-

ne w odniesieniu do prowadzonej działal-

ności handlowej i marketingowej. W tym 

kierunku podąża także EGA, publikując 

„Kodeks postępowania we wzajemnych 

relacjach ze środowiskiem służby zdro-

wia”, który w swoim założeniu miał objąć 

jak najszerszą materię tej współpracy. 

Polski Związek Pracodawców Przemysłu 

Farmaceutycznego, jako członek EGA, 

przyjął do stosowania wypracowane 

rozwiązania i zobowiązał swoich człon-

ków, w tym również Polpharmę, do ich 

przestrzegania.

Wojciech 

Kuźmierkiewicz, 

Wiceprezes 

Polskiego Związku 

Pracodawców 

Przemysłu 

Farmaceutycznego, 

reprezentujący 

polskich 

producentów 

w EGA

Kodeks postępowania EGA

Jako jeden z członków organizacji EGA 

(ang. European Generic and Biosimilar 

Medicines Association), zrzeszającej naj-

ważniejszych europejskich producentów 

leków generycznych i bionastępczych, 

zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad 

przyjętego przez EGA pod koniec 2014 roku 

„Kodeksu postępowania we wzajemnych 

relacjach ze środowiskiem służby zdrowia”. 

Dokument ten zawiera szczegółowe 

wytyczne dotyczące relacji z otoczeniem 

medycznym, normujące nie tylko kwestię 

komunikacji marketingowej, ale także 

współpracę z organizacjami pacjentów 

i ekspertami medycznymi, edukację 

środowiska medycznego czy zaangażowanie 

społeczne. 

O  W KOALICJ I RZECZNIKÓW 
ETYKI 
Jesteśmy jednym z członków grupy inicja-

tywnej Koalicji Rzeczników Etyki, wpisującej 

się w cele Inicjatywy Sekretarza Generalne-

go ONZ Global Compact w Polsce. Koalicja 

została powołana 10 grudnia 2014 roku 

w ramach Programu „Biznes i prawa czło-

wieka. Implementacja Wytycznych ONZ 

ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”. 

Spotkanie inauguracyjne Koalicji Rzeczni-

ków Etyki odbyło się 8 kwietnia 2015 roku 

z udziałem ponad 70 podmiotów. 

Głównym celem Koalicji jest wspólne 

wypracowanie standardu zarządzania 

programem etyki dla przedsiębiorstw 

i instytucji, spójnego z Wytycznymi ONZ 

ds. biznesu i praw człowieka. Koalicja sta-

nowi również platformę wymiany wiedzy 

o najlepszych praktykach zarządzania 

etyką na bazie doświadczeń 

fi rm polskich i międzynarodowych. 

Nasze zaangażowanie w stworzenie oraz 

udział w pracach Koalicji traktujemy jako 

odpowiedzialną formę dzielenia się naszym 

doświadczeniem w zakresie etyki. Liczymy, 

że działalność Koalicji przyczyni się do 

podniesienia standardów w życiu gospodar-

czym naszego regionu Europy.

ZREALIZOWANO 
W 2015 ROKU

6. zapewniamy jakość 
produktów i bezpieczeństwo 
farmakoterapii

O
dpowiadamy za zdrowie i życie 

pacjentów, dlatego nie uznajemy 

kompromisów w kwestii jakości 

i bezpieczeństwa naszych produktów. 

To nasz priorytet na każdym etapie „życia” 

produktu – od jego rozwoju przez wytwa-

rzanie i magazynowanie po dystrybucję 

i sprzedaż. 

Odpowiadamy również za zapewnienie 

zgodności naszej działalności z przepisami 

Prawa Farmaceutycznego oraz powiązanych 

przepisów i dyrektyw europejskich. Mamy 

obowiązek dostosowywać naszą organi-

zację do zmieniającego się prawa, kładąc 

właściwy nacisk na przepisy dotyczące 

zapobiegania fałszowaniu leków. Kontrolu-

jemy cały łańcuch dostaw, weryfi kując 

i potwierdzając również jakość dostawców 

naszych dostawców.

Obowiązkiem każdego Podmiotu Od-

powiedzialnego jest także prowadzenie 

oceny korzyści i ryzyka farmakoterapii dla 

wszystkich produktów leczniczych. W imie-

niu Grupy Polpharma wymóg ten realizuje 

Korporacyjny Dział Medyczny. 

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakote-

rapii to stała ocena profi lu bezpieczeństwa 

leku, jak również ograniczanie ryzyka terapii 

poprzez przekazywanie aktualnej informa-

cji o leku fachowym pracownikom służby 

zdrowia oraz bezpośrednim odbiorcom leku 

– pacjentom i ich rodzinom.  

Wszystkie nasze leki i substancje farma-

ceutyczne produkowane są zgodnie

ze standardami Dobrej Praktyki Wytwarza-

nia (Good Manufacturing Practice – GMP), 

co potwierdzają certyfi katy wydane przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycz-

nego. Dowodem najwyższych standar-

dów jakościowych w obszarze produkcji 

substancji czynnych są także rezultaty 

rygorystycznych inspekcji amerykańskiej 

Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food 

and Drug Administration – FDA). Wszystkie 

dotychczasowe  inspekcje FDA (w latach 

2004, 2009, 2012 i 2015) zakończyły się 

wynikiem pozytywnym.

Najwyższa, powtarzalna jakość to nie tylko 

nowoczesne technologie oraz komplekso-

we systemy kontroli i zapewnienia jakości, 

ale także odpowiedzialna postawa pra-

cowników. Dlatego – poprzez odpowiednio 

zarządzanie jakością

dobrany i realizowany system szkoleń oraz 

ustalone standardy codziennej komunikacji 

– dbamy o to, by każdy z pracowników miał 

świadomość tego, że jego działania mogą 

pośrednio lub bezpośrednio wpływać na 

jakość wytwarzanych produktów. 

Z uwagi na bardzo szeroki portfel produk-

tów, w którego skład wchodzą nie tylko 

leki, ale także wyroby medyczne, suple-

menty diety, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia oraz kosmetyki, właściwe 

oddziały produkcyjne podlegają również 

inspekcjom Jednostek Certyfi kujących oraz 

Powiatowych Jednostek Sanepidu.

Jako wytwórca produktów leczniczych 

podlegamy wielu kontrolom. Sam proces 

jest dla naszej organizacji niezmiernie 

ważny, gdyż daje możliwość ciągłego 

rozwoju. Wyniki przeprowadzonych 

audytów i inspekcji są komunikowane 

do poziomu Zarządu. Właściwy rezultat, 

zwłaszcza inspekcji certyfi kujących jest 

zawsze jednym z priorytetów dla wszyst-

kich pracowników. 

Przechodzimy regularne inspekcje 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 

organów nadzoru krajów, w których 

prowadzimy dystrybucję produktów,  

jednostek certyfi kujących i wreszcie 

klientów. W Zakładach Farmaceutycz-

nych w Starogardzie Gdańskim odbywa 

się średnio ok. 50 audytów i inspekcji 

rocznie. Oznacza to, że w każdym tygo-

dniu naszej pracy w latach 2013-2014 

przynajmniej jeden dzień związany był 

z audytem lub inspekcją w danym 

obszarze produkcyjnym. W pozostałych 

jednostkach Grupy Polpharma, liczba 

audytów i inspekcji jest również wysoka. 

Warto podkreślić, że także sami, jako 

Grupa Polpharma, wykonujemy rocznie 

blisko 150 audytów naszych dostawców. 

Wpisuje się to bezpośrednio w schemat 

pełnego nadzoru nad łańcuchem dostaw 

i utrzymywania właściwej jakości mate-

riałów wykorzystywanych do produkcji. 

Audytujemy również dostawców usług, 

zarówno analitycznych, jak produkcyj-

nych i okołoprodukcyjnych. Wszystkie 

te czynności wymagają dużego wysiłku 

i mogą być realizowane tylko na pozio-

mie eksperckim. Każdy z naszych audyto-

rów przechodzi program przygotowaw-

czy, kończący się certyfi kacją w określo-

nym zakresie.

Marcin Turzyński, 

Dyrektor Jakości 

Grupy Polpharma
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JAKOŚĆ KROK PO KROKU 

Edukacja w zakresie 

właściwego przestrzegania 

zaleceń terapeutycznych, 

monitoring reklamacji oraz 

działań niepożądanych 

○ bezpieczeństwo 

i skuteczność terapii

Edukacja w zakresie utylizacji 

○ bezpieczny koniec „życia” 

produktu

Odpowiednio zaplanowany 

rozwój postaci leku 

○ właściwa jakość 

dokumentacji rejestracyjnej

Kwalifi kowani i cyklicznie 

audytowani dostawcy 

○ najwyższej jakości surowce

Wiedza ekspercka zespołu działu 

badań i rozwoju oraz wdrażane 

systemowe rozwiązania 

○ dopracowany w każdym 

szczególe projekt produktu

Pełen monitoring procesów wytwór-

czych, kontrola zmian i odchyleń, 

a także analiza gotowych produktów 

○ najwyższa, powtarzalna jakość 

produkcji

Kwalifi kowani 

i audytowani przewoźnicy 

○ pełne bezpieczeństwo 

podczas transportu

We wszystkich organizacjach utrzymujemy 

stały poziom inwestycji, który pozwala nam 

utrzymać jakość produktów na najwyższym 

poziomie, a jednocześnie zachować przewa-

gę konkurencyjną.

Inwestujemy w jakość na wielu płasz-

czyznach. Rozwijamy i modernizujemy 

dostępny park maszynowy, systemy 

wspomagające produkcję oraz systemy 

kontrolne (systemy oceny wizyjnej produk-

tu gotowego). Wdrażamy nowe systemy 

informatyczne, budując wsparcie dla 

dostępnych rozwiązań jakościowych, jedno-

cześnie wspierając nowatorskie podejścia. 

Wreszcie inwestujemy w ludzi, rozwijając 

kompetencje kadr specjalistów i ekspertów 

w swoich dziedzinach.

Dbamy o to, aby nasze leki spełniały naj-

wyższe normy jakościowe w czasie trwania 

całego terminu ważności. Prowadzimy 

długoterminowe badania stabilności, które 

pozwalają nam kontrolować zachowanie 

produktu w długim okresie. Z najwyższą 

uwagą traktujemy nawet najdrobniejsze 

odchylenie od specyfi kacji, zarówno 

w odniesieniu do samego produktu 

czy też materiału opakowaniowego. 

W latach 2013-2014 polskie spółki Grupy 

Polpharma wnioskowały o wycofanie 

z obrotu 9 produktów, co jest wyrazem 

świadomego i odpowiedzialnego zarządza-

nia jakością, a także działaniem prewencyj-

nym podejmowanym przez organizację.

Reklamacja – ważny sygnał do zmiany

Każdy klient zgłaszający reklamację trak-

towany jest indywidualnie. Nie bagate-

lizujemy żadnej informacji ani żadnego 

zgłoszenia. Zachęcamy, by nasi pacjenci 

dzielili się z nami swoimi obserwacjami, 

oczekiwaniami i zastrzeżeniami. Informa-

cja zwrotna odnośnie do jakości naszych 

produktów jest dla nas kluczowa, bo daje 

możliwość wdrożenia działań naprawczych 

i ciągłego doskonalenia.  

Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne są 

szczegółowo rejestrowane. Dla każdego 

zdarzenia prowadzimy indywidualne działa-

nia wyjaśniające. Zawsze pozostajemy 

w stałym kontakcie z pacjentem. 

W każdej organizacji dopuszczalna wartość 

poziomu reklamacji jest wyraźnie zdefi nio-

wana. Wskaźnik reklamacji w Grupie jest 

jednym z wprowadzonych i ściśle monito-

rowanych  wskaźników jakościowych. W za-

leżności od specyfi ki obszaru wytwarzania 

ustalone wartości są różne. Dla przykładu, 

w Zakładzie Produkcji Leków w Starogardzie 

Gdańskim wartość wskaźnika została usta-

lona na poziomie 0,65 ppm (0,000065%). 

Oznacza to, że dopuszczalnym poziomem 

reklamacji jest wystąpienie defektu dla 

mniej niż jednego opakowania na milion 

wytworzonych. Każdego roku wartość ta 

jest weryfi kowana i podlega ocenie. 

Gdy po raz pierwszy wdrażałam 

w Polpharmie system nadzoru nad 

bezpieczeństwem farmakoterapii, nie 

sądziłam, że za kilka lat stanie się on 

systemem korporacyjnym, obejmującym 

tak wiele krajów. Cieszy mnie fakt, że pa-

cjenci posługujący się różnymi językami 

znajdują w naszej fi rmie wsparcie i facho-

wą wiedzę w ojczystym języku, potrzeb-

ną do skutecznej i bezpiecznej terapii. 

Z radością patrzę na zespół Departamen-

tu Medycznego – grupę profesjonalistów, 

ludzi rzetelnych, otwartych, służących 

innym swoim doświadczeniem i syste-

matycznie pogłębiających swoją wiedzę. 

Mam przekonanie, że system nadzoru 

nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

i system informacji medycznej zbudowa-

ny w Polpharmie na przestrzeni lat służy 

dobrze pacjentom, ale, jak powiedział 

Winston Churchill, to nie jest koniec, to 

nie jest nawet początek końca, to do-

piero koniec początku! System nadzoru 

nad bezpieczeństwem farmakoterapii to 

system jakościowy i, jak każdy, wymaga 

stałego doskonalenia i rozwoju. Jesteśmy 

w ten rozwój zaangażowani całym 

zespołem. Łączy nas jeden cel: sprostać 

wielkiemu wyzwaniu „Ludzie pomagają 

Ludziom”.

Izabela Słowik, 

Dyrektor 

ds. Medycznych 

i Bezpieczeństwa 

Farmakoterapii 

Grupy Polpharma

Od wielu lat koncentrujemy swoje działania 

na zapewnieniu pacjentom jak najlepszej 

ochrony związanej z farmakoterapią oraz na 

ograniczaniu skutków ubocznych związa-

nych z zastosowaniem produktów leczni-

czych, co w rezultacie oznacza zwiększenie 

bezpieczeństwa leczenia. 

Dążąc do minimalizacji ryzyka związanego 

ze stosowaniem naszych leków, prowa-

dzimy stały nadzór nad bezpieczeństwem 

farmakoterapii. Szczególną wagę przykła-

damy do analizy wszystkich uzyskanych 

informacji na temat działań niepożądanych. 

Ich ocena medyczna obejmuje m.in. analizę 

bezpieczeństwo 

farmakoterapii 

i zapytania medyczne

przyczyn, ocenę stopnia ciężkości, wpływ 

chorób współistniejących na rozwój dzia-

łania niepożądanego, wpływ innych leków 

stosowanych równocześnie. Na podstawie 

zebranych działań niepożądanych dokonu-

jemy końcowej oceny stosunku korzyści 

do ryzyka stosowania leku. Wyniki oceny 

są podstawą do zainicjowania działań służą-

cych zwiększeniu bezpieczeństwa produktu. 

Wdrażamy m.in. rekomendacje kompe-

tentnych władz Unii Europejskiej odnoszące 

się do informacji zawartej w drukach infor-

macyjnych oraz inne działania mające na 

celu minimalizację ryzyka związanego 

z farmakoterapią. 
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Zapytania medyczne

Równie ważnym elementem systemu 

ochrony jest dostarczenie pacjentom 

wiarygodnej informacji o lekach, w tym 

informowanie ich o wszystkich nowych 

zagrożeniach, jakie zostały zidentyfi kowane 

w wyniku analizy dostępnych danych.

Ta ważna rola została przypisana Depar-

tamentowi Medycznemu. Aby zapewnić 

pacjentom dostęp do najbardziej aktualnej 

wiedzy o naszych produktach leczniczych, już 

kilka lat temu wdrożyliśmy system zarzą-

dzania zapytaniami medycznymi obejmują-

cy wszystkie podmioty w Grupie Polpharma 

i zagraniczne przedstawicielstwa fi rmy. 

Z roku na rok obserwujemy coraz większą 

liczbę zapytań medycznych, na które 

udzielamy odpowiedzi. Pacjenci często 

mają wątpliwości, jak przyjmować lek 

w odniesieniu do posiłku, czym i jaką 

ilością płynu popijać, a nawet, jaką tem-

peraturę powinien mieć taki płyn. Rodzice 

zastanawiają się, jak podać lek dziecku – 

czy można go dodać do ulubionego soku, 

potrawy, czy tabletkę można rozkruszyć, 

przełamać na pół, wysypać zawartość 

kapsułki i zmieszać z płynem. Pacjenci 

mają także obawy związane z łączeniem 

leków, czyli potencjalnymi interakcjami. 

Odpowiedzi udzielamy przede wszystkim 

na podstawie ofi cjalnie zatwierdzonych 

dokumentów, jednakże w większości 

przypadków konieczne są bardziej wni-

kliwe poszukiwania w innych źródłach 

(aktualnych wytycznych, publikacjach). 

Wspierają nas również nasze Działy 

Jakości, Badań i Rozwoju oraz Rejestracji. 

Największą satysfakcją jest dla nas po-

zytywny odbiór i komentarze typu „teraz 

wszystko rozumiem, dziękuję”.

Dorota 

Kucharska-Pacho, 

Starszy Kierownik 

ds. Informacji 

Medycznej 

Grupy Polpharma

W latach 2013-2014 Dział Medyczny 

Polpharmy udzielił odpowiedzi 

na  2960 zapytań medycznych.

Pole do umieszczenia 
etykiety z ceną

Pole 
do wpisania 
schematu 
dawkowania

Informacje na temat leków Grupy Polphar-

ma są zawarte w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego (Informacja dla fachowego 

personelu medycznego), ulotce dla pacjenta 

oraz na opakowaniu produktu. Rodzaj 

informacji, jej treść oraz miejsce rozmiesz-

czenia jest regulowane przez krajowe i unijne 

procedury rejestracji produktu leczniczego. 

Istotnym czynnikiem skuteczności i bezpie-

czeństwa terapii są czytelne informacje 

na opakowaniach oraz ulotki naszych pro-

duktów. Są one zgodne z wymogami 

prawa farmaceutycznego i wytycznymi unij-

nymi. Ulotki dla pacjenta podlegają testom 

czytelności, czyli przechodzą konsultacje 

z grupami docelowymi użytkowników pro-

duktu leczniczego. To daje nam pewność, 

że pacjenci potrafi ą zlokalizować informacje 

zawarte w ulotce i rozumieją zasady postę-

powania z produktem. Ulotka dla pacjenta 

dostarcza kluczowych informacji, takich jak 

m.in. skład, postać, wskazania i przeciw-

wskazania do stosowania, dawkowanie 

i sposób podania, konieczne środki ostroż-

ności, możliwe interakcje z innymi lekami, 

działania niepożądane czy sposób przecho-

wywania. Stałymi elementami oznakowania 

opakowania są m.in. nazwa, dawka, postać 

oznakowanie produktów

oraz skład produktu, zawartość opakowania, 

droga podania, termin ważności, warunki 

przechowywania, kategoria dostępności 

i podmiot odpowiedzialny.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób 

niewidomych i niedowidzących. Zgodnie 

z wymogami unijnymi oznaczamy opakowa-

nia naszych leków systemem Braille’a (pismo 

punktowe dla niewidomych i niedowidzących) 

i udostępniamy ulotki naszych leków w formie 

dźwiękowej. System Ulotka Audio fi rmy 

MEDsynC został opracowany w ścisłej współ-

pracy z Polskim Związkiem Niewidomych 

i uzyskał jego rekomendację, jako produkt 

przyjazny dla osób z dysfunkcjami wzroku. 

Odpowiadając na potrzeby pacjentów 

i wsłuchując się w rekomendacje farmaceu-

tów – stworzyliśmy okienko komunika-

cyjne, które odgrywa ważną rolę 

w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych. 

Zamieszczane jest na opakowaniach 

wybranych leków na receptę i składa się 

z dwóch pól. Jedno z nich przeznaczone jest 

na etykietę apteczną z ceną, dzięki czemu 

etykieta nie przysłania innych ważnych 

informacji. Drugie pole służy do zapisania 

sposobu dawkowania leku.

We wszystkich krajach, gdzie sprzedawane 

są leki Grupy Polpharma, pacjenci mają 

możliwość zadawania pytań i uzyskania 

informacji. W tym celu udostępniamy 

także: kontakt telefoniczny oraz formularz 

kontaktowy zamieszczony na stronie 

www.polpharma.pl, poprzez który zapy-

tania trafi ają bezpośrednio do skrzynek 

mailowych pracowników Działu Informacji 

Medycznej. Uruchomiliśmy także infolinię, 

dzięki której pacjent dzwoniący na numer 

telefonu zamieszczony w ulotce, ma 

możliwość wyboru szybkiego połączenia 

w sprawie zapytań medycznych lub zgłosze-

nia działań niepożądanych.  

7. zapewniamy i promujemy 
podwyższone standardy 
bezpieczeństwa pracy

L
udzie, ich zdrowie i bezpieczeństwo, 

są dla nas zawsze na pierwszym 

miejscu. BHP oznacza dla nas znacznie 

więcej niż dostosowanie miejsca pracy do 

obowiązujących przepisów. Stale szukamy 

sposobów, by środowisko, narzędzia i wa-

runki pracy były jeszcze bardziej bezpieczne, 

komfortowe i przyjazne. System obowiąz-

kowych szkoleń BHP obejmuje nie tylko na-

szych pracowników, ale także pracowników 

fi rm zewnętrznych, wykonujących prace na 

terenie naszych zakładów. 

W 2013 roku przystąpiliśmy do Kampanii 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) „Zdrowe 

i bezpieczne miejsce pracy – Partnerstwo 

dla prewencji”, promującej ten właśnie 

aspekt życia, nie tylko zawodowego.

Kluczową wagę przykładamy do profi lakty-

ki. Poprzez różnorodne działania edukacyj-

ne oraz narzędzia komunikacji wewnętrznej 

(cykliczne informatory BeHaPoskop oraz 

Safety info serwis, biuletyny fi rmowe 

Panaceum i Remedium) uwrażliwiamy 

naszych pracowników na to, że ich codzien-

ne zachowania, nawyki i postawa mają 

decydujące znaczenie dla zdrowia

i bezpieczeństwa, nie tylko w miejscu pracy. 

Potwierdzeniem najwyższych standardów 

bezpieczeństwa jest otrzymane w 2014 

roku wyróżnienie w konkursie „Kultura 

bezpieczeństwa”, organizowanym przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – 

Państwowy Instytut Badawczy, Europejską 

Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miej-

scu Pracy oraz fi rmę doradczą Kirschstein 

& Partner. Jurorzy doceniają fi rmy, które 

z sukcesem łączą działalność biznesową 

z bezpieczeństwem pracy.

na rzecz zdrowia 

i bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo naszych pracowników 

jest dla nas priorytetem. Pracujemy 

nad zapewnieniem bezpiecznych 

i ergonomicznych stanowisk pracy oraz 

nowoczesnych środków ochrony i narzę-

dzi w celu ograniczenia wypadków przy 

pracy oraz chorób zawodowych. Tylko 

zdrowi i zadowoleni pracownicy wyko-

nują swoje zadania z zaangażowaniem, 

dlatego dokładamy wszelkich starań, 

by zachęcić pracowników do zdrowego 

trybu życia i dbałości o bezpieczeństwo. 

Jesteśmy przekonani, że myślenie 

o bezpieczeństwie własnym i innych osób 

może być skuteczne wówczas, gdy „wej-

dzie nam w krew”. Przyczyniamy się do 

tego, promując bezpieczne zachowania 

nie tylko w pracy i podczas dojazdów do 

fi rmy, ale także w domu i poza nim. Bu-

dowanie tak szeroko rozumianej kultury 

bezpieczeństwa jest procesem długo-

trwałym i niełatwym, ale efekty warte są 

podejmowania wszelkich wysiłków.

Sylwia Janowicz,

Szef Departamentu 

Ochrony 

Środowiska 

i Bezpieczeństwa 

Pracy, 

Polpharma SA

Wybrane inicjatywy realizowane w latach 2013-2014

• specjalna strefa pracy

W 2014 roku stworzyliśmy w Dziale 

Rozwoju Analizy Farmaceutycznej Depar-

tamentu Badań i Rozwoju specjalną strefę 

do pracy z substancjami, które, zgodnie 

z Kartą Charakterystyki Substancji oraz 

kategoryzacją dokonaną przez Dział BHP, 

wymagają zastosowania odpowiednio 

wyższych środków zapewniających bez-

pieczną pracę. Na bezpieczeństwo pracy 

w strefi e składają się zastosowane środki 

ochrony osobistej, ale także konstrukcja 

i wyposażenie strefy oraz odpowiednia 

organizacja pracy.

• Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Bezpieczeństwo za kierownicą promujemy 

przez cały rok, ale szczególnie dużo uwagi 

poświęcamy tej kwestii 25 lipca, czyli 

w Dniu Bezpiecznego Kierowcy. 

Prowadzimy wtedy w fi rmie kampanię 

informacyjną, motywującą użytkowników 

samochodów do właściwych postaw 

i bezpiecznego zachowania na drodze. 
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Rok 2013

 

547 wyeliminowanych zdarzeń, 

sytuacji i zachowań niebezpiecznych

75% zgłoszeń dotyczyło 

kwestii technicznych

17% zgłoszeń dotyczyło 

kwestii ludzkich

8% zgłoszeń dotyczyło 

kwestii organizacyjnych

Rok 2014

580 wyeliminowanych zdarzeń, 

sytuacji i zachowań niebezpiecznych

 

67% zgłoszeń dotyczyło 

kwestii technicznych

21% zgłoszeń dotyczyło 

kwestii ludzkich

12% zgłoszeń dotyczyło 

kwestii organizacyjnych

PROG R AM STOP W YPADKOM 
W LICZBACH

• Bezpieczna Flota

Posiadamy jedną z największych na rynku 

fl ot samochodowych, wspierających 

głównie pracę zespołu sprzedaży. 

Zainicjowany w 2012 roku program składa 

się z wielu powiązanych ze sobą elemen-

tów, które w istotny sposób zwiększają  

bezpieczeństwo kierowców samochodów 

służbowych. Bezpieczna Flota to m.in. 

Kodeks bezpiecznej jazdy, promocja zasad 

ekojazdy i zrównoważonego transportu, 

szkolenia i treningi doskonalące umie-

jętności bezpiecznej jazdy i udzielania 

pierwszej pomocy oraz wprowadzenie 

korporacyjnego standardu wyposażania 

aut fl oty samochodowej. Najbezpiecz-

niejszych kierowców aut służbowych 

wyróżniamy atrakcyjnymi nagrodami.

• Szkolenia z udzielania pierwszej 

pomocy 

Zależy nam, by dla naszych pracowników 

i współpracowników odruch pierwszej 

pomocy był naturalny. Dlatego wykorzy-

stujemy organizowane w fi rmie spotkania 

– np. wydarzenia organizowane w ramach 

Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pra-

cy – do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. 

W Dniu Otwartym promujemy zasady 

i uczymy pierwszej pomocy także odwie-

dzających naszą fi rmę gości.

• Konkursy BHP

Organizujemy różnorodne konkursy, które 

poprzez atrakcyjną formułę i nagrody 

skutecznie zwiększają świadomość za-

chowań poprawiających bezpieczeństwo 

pracowników. W 2014 roku zachęcaliśmy 

ich m.in. do udziału w konkursie fotogra-

fi cznym „Zabłyśnij i daj się zauważyć” 

promującym używanie odblaskowych 

elementów po zmroku.

• Program Stop Wypadkom

Program promuje i premiuje zaangażowa-

nie pracowników w profi laktykę bezpie-

czeństwa w miejscu pracy. Przejawem 

docenianej proaktywnej postawy jest np. 

obserwacja i zgłaszanie wszelkich zagro-

żeń, zdarzeń potencjalnie wypadkowych 

czy niebezpiecznych sytuacji. Dla najak-

tywniejszych pracowników przewidziane 

są atrakcyjne nagrody.

• Zawody ratownictwa medycznego

W maju 2014 roku zorganizowaliśmy 

zawody ratownictwa medyczno-chemicz-

nego dla pracowników Zakładu API. 

W organizacji wydarzenia wspierała nas 

Zakładowa Straż Pożarna. Drużyny zma-

gały się w czterech konkurencjach m.in. 

w zakresie zasad udzielania pierwszej 

pomocy, gaszenia pożarów i ratownictwa 

chemicznego. 

SZKOLENIA DLA 
PODWYKONAWCÓW

Trudna lekcja

W 2013 roku na terenie naszych Zakładów 

w Starogardzie Gdańskim doszło do 

wypadku z ciężkim uszkodzeniem ciała 

z udziałem pracownika fi rmy zewnętrznej. 

Poddaliśmy to trudne dla nas zdarzenie 

gruntownej analizie i wdrożyliśmy wnioski, 

obejmując pracowników fi rm zewnętrznych 

wykonujących prace na terenie naszej fi rmy 

dodatkowymi działaniami proceduralnymi 

i ciągłym doskonaleniem, także w ramach 

prowadzonych szkoleń. Wdrożyliśmy rów-

nież pilotażowo system Lock Out Tag Out, 

który ma na celu zapobieganie niepożąda-

nemu uruchomieniu urządzenia poddawa-

nego konserwacji. W ten sposób chcemy 

uniknąć powtórzenia podobnej sytuacji 

w przyszłości.

Nasza troska o bezpieczeństwo w pracy 

obejmuje wszystkie osoby będące pod 

nadzorem organizacji, zarówno naszych 

pracowników, jak i pracowników fi rm 

realizujących zadania na naszym terenie. 

Instruktaże szkoleniowe, spotkania 

w terenie z pracownikami i nadzorem, 

audyty i kontrole są dla nas czynnościami 

dnia codziennego, w ramach promowania 

kultury bezpieczeństwa pracy. Każdy 

incydent, który jest zakłóceniem bądź 

odstępstwem od standardowo przyjętych 

zasad, jest szczegółowo analizowany, 

po to, by podjąć działania korygujące 

i zapobiegawcze, w celu niedopuszczenia 

do podobnych zdarzeń w przyszłości. 

Incydenty, które mogą stanowić duże 

ryzyko wypadkowe, opisywane są 

w korporacyjnych biuletynach. W ramach 

szkoleń realizowanych dla pracowników 

fi rm podwykonawców prezentujemy 

korporacyjne fi lmy o tematyce BHP, 

omawiamy zasady bezpiecznej pracy 

oraz odpowiadamy na zadawane pytania. 

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy 

uczestnik szkolenia wyszedł z przekona-

niem, iż jego praca na terenie naszej fi rmy 

sprawi mu satysfakcję i nie spowoduje 

żadnych przykrych dla niego konsekwencji.

Rafał Peta,

Starszy Kierownik 

Działu BHP – 

Główny 

Specjalista ds. BHP, 

Polpharma SA

LICZBA PODW YKONAWCÓW 
OBJĘTYCH SZKOLENIAM I 
I  INSTRUKTAŻEM 
O ZAG ROŻENIACH

20132013 20142014

INSTRUKTAŻ INSTRUKTAŻ 

O ZAGROŻENIACHO ZAGROŻENIACH
875875 10841084

SZKOLENIASZKOLENIA 161161 213213

1.    Każda osoba spoza fi rmy wykonująca 

pracę na terenie zakładu Polpharmy 

musi odbyć dodatkowe szkolenie 

wprowadzające BHP i ppoż.

2.    Odbyte szkolenie jest ważne 

przez 2 lata. Po upływie tego czasu 

podwykonawca musi odbyć szkolenie 

ponownie.

3.    Osoby wprowadzające 

podwykonawców na teren zakładu 

mają obowiązek dostarczyć 

oświadczenie bezpieczeństwa oraz 

ocenę ryzyka dla wykonywanych prac.

Podwykonawca odbywa szkolenie 

wprowadzające w dziale BHP oraz 

w Zakładowej Straży Pożarnej.

4.    Podczas szkolenia podwykonawca 

wypełnia indywidualne oświadczenie 

bezpieczeństwa oraz otrzymuje 

broszurę Bezpieczadło.

5.    Po dostarczeniu dokumentacji 

i odbyciu szkolenia podwykonawca 

może rozpocząć wykonywanie pracy.
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Suma Suma

Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy 0 0 0 0 1 1

Liczba wypadków lekkich przy pracy 17 15 32 17 20 37

Liczba wypadków ciężkich przy pracy 0 0 0 0 0 0

Suma wszystkich wypadków 17 15 32 17 21 38

Wskaźnik częstości wypadków  

(w odniesieniu do wszystkich pracowników Grupy) (Injury rate - IR)

4 4 8 4 5 9

Liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych związanych z pracą 0 0 0 0 0 0

Wskaźnik wystapienia chorób zawodowych (occupational diseases rate - ODR) 0 0 0 0 0 0

Liczba dni niezdolności do pracy na skutek wypadków i urazów przy pracy 303 244 547 443 579 1 022

Wskaźnik ciężkości wypadków 18 16 17 25 30 28

Liczba dni absencji chorobowej 34 859 15 448 50 307 35 225 16 092 51 317

Liczba dni  nieobecności w pracy (łącznie z absencją chorobową) 40 847 17 409 58 256 41 796 19 355 61 151

Wskaźnik absencji (absentee rate - AR) 7 831 3 337 11 168 8 013 3 711 11 723

2013 2014

8. dbamy o rozwój 
i zaangażowanie 
pracowników

P
olpharma to ludzie, ich doświad-

czenie, wiedza i pasja. Dlatego 

zależy nam, na tym by wyróżnikiem 

i przewagą naszej organizacji była otwarta, 

uczciwa i mądra polityka personalna, 

spójna z obowiązującym w naszej fi rmie 

systemem wartości, która jest zorientowa-

na na wszechstronny rozwój oraz zaanga-

żowanie. 

Gwarantujemy wszystkim pracownikom 

równe traktowanie bez względu na płeć, 

rasę, pochodzenie, religię, preferencje 

seksualne czy niepełnosprawność. Za-

pewniamy także pełen obiektywizm oceny 

pracowników, a także transparentne proce-

dury, począwszy od rekrutacji wewnętrznej 

i zewnętrznej poprzez szkolenia i rozwój 

zawodowy po ścieżkę awansów.

Strategia HR Grupy Polpharma od wielu 

lat opiera się na rozwoju i optymalnym 

wykorzystaniu potencjału naszych pra-

cowników. Procesy HR są tak dostoso-

wane, by w jak najlepszy sposób łączyć 

oczekiwania biznesowe z możliwościami 

i aspiracjami osób zatrudnionych 

w Grupie. Stale udoskonalamy narzę-

dzia i rozwiązania HR tak, aby były jak 

najbardziej przyjazne dla użytkowników 

oraz wpisywały się w obecne i przyszłe 

kierunki strategicznego rozwoju naszej 

organizacji. 

W roku 2014 rozpoczęliśmy prace nad 

aktualizacją modelu kompetencji pra-

cowników. Dzięki opracowaniu spójnego 

i czytelnego modelu zapewnimy ujed-

nolicone podejście do oceny i rozwoju 

kluczowych kompetencji na wszystkich 

poziomach zatrudnienia. W opracowa-

niu i testowaniu narzędzia brało udział 

kilkadziesiąt osób z różnych spółek, 

reprezentujących pełen wachlarz funkcji 

organizacyjnych. 

Sugestie i opinie pracowników są dla nas 

niezwykle istotne. Cyklicznie przepro-

wadzamy badanie opinii pracowniczej. 

Jego rezultaty oraz wynikające z nich 

inicjatywy są wypracowywane wspólnie 

przez naszą organizację i wpływają na 

kształt wdrażanych rozwiązań HR.  

Dorota Piskorska,

Dyrektor Rozwoju 

Korporacyjnego 

i HR Grupy 

Polpharma

Zatrudnienie

Grupę Polpharma w Polsce tworzy 4224 

osób. To dzięki naszym pracownikom, ich 

kompetencjom i zaangażowaniu, możemy 

realizować ambitne cele. Dlatego niezwykle 

ważne jest dla nas przyciąganie do fi rmy 

najlepszych pracowników, a następnie 

zapewnienie im optymalnych warunków, 

by właśnie z nami chcieli przez lata rozwijać 

swój potencjał. 

Zapewniamy przyjazne, twórcze miejsce 

pracy, konkurencyjne zasady wynagradza-

nia, szerokie możliwości  rozwoju zawodo-

wego oraz kompleksowy program dodat-

kowych świadczeń. Zważywszy na unikalne 

kompetencje naszych pracowników, każde 

odejście z pracy jest dla nas dużą stratą. 

Dlatego dbamy o to, by być pracodawcą 

z wyboru, gdyż to daje nam gwarancję 

utrzymania stabilnego, doświadczonego, 

zgranego zespołu.

Polpharma jest kluczowym pracodawcą 

w regionie Kociewia. Utrzymuje stabilny, 

wysoki poziom zatrudnienia, w pełni 

przestrzegając obowiązujących przepisów 

prawa pracy. Jest również dobrym 

przykładem pracodawcy dbającego 

o wysoki poziom bezpieczeństwa 

pracowników. Mam nadzieję na dalszy 

rozwój działalności Polpharmy prowa-

dzonej w Starogardzie Gdańskim.

Arkadiusz Banach, 

Dyrektor 

Powiatowego 

Urzędu Pracy 

w Starogardzie 

Gdańskim
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Suma Suma

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę:

na okres próbny 0 0 0 0 0 0

na czas określony 179 202 381 167 201 368

na czas nieokreślony 2 055 1 661 3 716 2 050 1 705 3 755

na zastępstwo 52 24 76 72 29 101

na czas wykonania określonej pracy 0 0 0 0 0 0

SUMA PRACOWNIKÓW NA UMOWACH O PRACĘ 

w podziale na płeć:

2 286 1 887 4 173 2 289 1 935 4 224

na kontraktach menadżerskich 0 0 0 0 0 0

osoby samozatrudnione, ale pracujące w grupie na zasadach pracowniczych 0 0 0 0 0 0

pracownicy będący pod nadzorem grupy (apt) 0 0 0 0 0 0

SUMA WSZYSTKICH 2 286 1 887 4 173 2 289 1 935 4 224

Liczba pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony pracujących:

na pełny etat 2 258 1 866 4 124 2 270 1 913 4 183

na niepełny etat 28 21 49 19 22 41

SUMA 2 286 1 887 4 173 2 289 1 935 4 224

2013 2014

Wszechstronny rozwój

Dynamiczny rozwój naszej fi rmy za-

wdzięczamy naszym pracownikom, ich

otwartości, ciekawości, zaangażowaniu 

i gotowości do ciągłego podnoszenia 

swoich kwalifi kacji. Jednocześnie wiemy, 

jak silnym motywatorem do pracy jest 

możliwość wszechstronnego doskonalenia. 

Nasi pracownicy doceniają to, że tworzy-

my im unikalne możliwości rozwoju także 

poprzez uczestnictwo w przełomowych, 

nierzadko innowacyjnych w skali naszego 

regionu, projektach. Dlatego kładziemy 

szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie 

w oparciu o podejście 70/20/10. Od wielu 

lat  zapewniamy naszym pracownikom 

bogaty program szkoleń, dostosowany 

do indywidualnych potrzeb biznesowych. 

Podstawą planowania rozwoju pracow-

ników jest ocena ich kompetencji oraz 

wyników pracy. Każdy z pracowników 

ma dostęp do wyników tej oceny – 

w formie czytelnego wykresu dostępnego 

w systemie. Doprecyzowaniu planów 

rozwojowych służą cykliczne rozmowy 

oceniające z przełożonym oraz przeglądy 

roczne i śródroczne realizacji celów. 

2014 rok przyniósł wiele ważnych zmian 

w obszarze szkoleń, przede wszystkim – 

ustrukturyzowanie podejścia do rozwoju 

w naszej Grupie (zgodnie z modelem 

70/20/10), stworzenie przejrzystego sys-

temu ścieżek karier oraz upowszechnienie 

wiedzy na temat dostępnych możliwości 

rozwoju zawodowego (HR Portal, Curricu-

lum Szkoleń). 

WIEK ≤ 29 30-50 51 ≤ ≤ 29 30-50 51 ≤

Suma

Liczba odejść 

pracowników

51 133 34 24 119 29 390

Odsetek

Odsetek odejść 

pracowników

1% 3% 1% 1% 3% 1% 9%

Suma

Liczba nowo-

zatrudnionych 

pracowników

102 133 10 101 142 9 497 

Odsetek

Odsetek nowo-

zatrudnionych 

pracowników

2% 3% 0% 2% 3% 0% 12%

WIEK ≤ 29 30-50 51 ≤ ≤ 29 30-50 51 ≤

Suma

Liczba odejść 

pracowników

45 99 35 26 84 31 320

Odsetek

Odsetek odejść 

pracowników

1% 2% 1% 1% 2% 1% 8%

Suma

Liczba nowo-

zatrudnionych 

pracowników

100 132 5 93 108 2 440

Odsetek

Odsetek nowo-

zatrudnionych 

pracowników

2% 3% 0% 2% 3% 0% 10%

2013 2014

70/20/10, czyli rozwój jako ciągły 

proces

Uważamy, że rozwój należy postrzegać jako 

ciągły, holistyczny proces, będący sumą 

doświadczeń nabywanych samodzielnie 

oraz od innych osób w trakcie codziennej 

praktyki zawodowej, uzupełnianych wiedzą 

uzyskiwaną podczas formalnych szkoleń. 

To podejście, realizowane przez nas 

intuicyjnie od wielu lat, znalazło w 2014 

roku formalne potwierdzenie – poprzez 

wypracowanie modelu rozwoju 70/20/10, 

sprawdzonego przez najlepsze fi rmy z Polski 

i świata. Wdrożenie poprzedziło szkolenie 

e-learningowe, służące podkreśleniu zna-

czenia własnej inicjatywy i odpowiedzialno-

ści pracownika za indywidualny rozwój. 

70%
 
20%
 
10% 

MODEL 70/20/10

nauki i rozwoju to praktyczne doświadczenie oraz rozwiązywanie 

problemów.

to otrzymywanie i analizowanie informacji zwrotnej, obserwacja 

i praca z innymi osobami, które stanowią dla nas wzór – przełożony-

mi, trenerami, coachami.

to formalne szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria

czy fachowa lektura.
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Curriculum Szkoleń

W odpowiedzi na oczekiwania pracowni-

ków, wyrażane m.in. w badaniach opinii, 

stworzyliśmy dwa praktyczne narzędzia: 

HR Portal oraz Curriculum Szkoleń. Nowo-

czesny HR Portal, dostępny w intranecie, 

to źródło praktyczneji aktualnej wiedzy 

na tematy pracownicze, w tym dotyczące 

szkoleń i rozwoju. Curriculum Szkoleń to 

lista propozycji szkoleniowych rekomendo-

wanych dla danej grupy stanowisk. Każdy 

z pracowników w uzgodnieniu z przełożo-

nym może w ciągu roku wybrać sobie szko-

lenie stacjonarne z zaproponowanej listy. 

Program Curriculum Szkoleń w 2014 roku, 

czyli pierwszym, pilotażowym roku swojego 

funkcjonowania objął głównie kadrę me-

nadżerską. Narzędzie spotkało się z bardzo 

dobrym przyjęciem, dlatego z początkiem 

2015 roku objęliśmy systemem samodziel-

nego zarządzania rozwojem wszystkich 

pracowników. By wziąć udział w rekomen-

dowanym szkoleniu, wystarczy ustalić 

jego termin z przełożonym i zaakceptować 

wybór w systemie. W 2015 roku Curricu-

lum Szkoleń zostało także rozszerzone 

o nowe narzędzia rozwojowe: e-learning 

oraz audiobooki.

Kontynuujemy ponadto i rozwijamy spraw-

dzone w poprzednich latach programy 

doskonalenia umiejętności menadżerskich 

i kształcenia ustawicznego, które pełnią 

ważną rolę w utrzymaniu ciągłości zatrud-

nienia: 

• Career Engine – program rozwoju liderów 

w Grupie Polpharma, 

• Program LIDER – wspiera nowo zatrud-

nionych i nowo mianowanych mena-

dżerów w budowaniu zaangażowanych, 

zmotywowanych zespołów,

• Akademia Menadżera Polfy Warszawa - 

cykl szkoleń skierowanych  do pracowni-

ków kierujących pracą zespołów,

• dofi nansowanie, w miarę możliwości 

budżetowych, studiów, w tym podyplo-

mowych z umiejętności menadżerskich.

Ścieżki karier 

Stworzony w pierwszej połowie 2013 

roku nowy system ścieżek karier wspie-

ra pracowników, którzy chcą realizować 

swoje zawodowe ambicje poprzez awanse 

wewnętrzne. System ujednolicił nazwy 

stanowisk, zapewniając jasne, dostępne dla 

wszystkich kryteria awansu. Przegląd moż-

liwości awansu, połączony z przeglądem 

wynagrodzeń, odbywa się dwa razy do roku. 

Wśród wyczekiwanych zmian znalazło się 

także rozszerzenie ścieżek karier w pionie 

handlowym.

Wprowadzenie nowych ścieżek karier 

poprzedziło 25 spotkań zorganizowanych 

przez Departament HR. Akcja informacyjna 

wpłynęła na duże zainteresowanie ścieżka-

mi karier, dzięki czemu system bardzo 

„zadomowił się” w naszej fi rmie. Najlep-

szym potwierdzeniem jego skuteczności 

jest fakt, że do końca 2014 roku dzięki 

ścieżkom karier nastąpiło aż 941 zmian 

indywidualnych warunków zatrudnienia 

(w tym awansów).

Suma Suma

Łączna liczba pracowników 2 286 1 887 4 173 2 289 1 935 4 224

Stanowiska kierownicze i wyższe 206 287 493 229 299 528

Stanowiska niższe niż kierownicze 2 080 1 600 3 680 2 060 1 636 3 696

LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW W PODZIALE 

NA KATEGORIE ZATRUDNIENIA

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych 4 457 6 971 11 428 6 147 9 103 15 250

Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze 18 527 12 506 31 033 23 428 15 333 38 761

Łączna liczba godzin szkoleniowych 22 984 19 477 42 461 29 575 24 436 54 011

ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW 

W PODZIALE NA KATEGORIE ZATRUDNIENIA

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych 22 24 23 27 30 29

Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze 9 8 8 11 9 10

Łączna liczba godzin szkoleniowych 10 10 10 13 13 13

2013 2014

Doceniamy inicjatywę pracowników

Stworzyliśmy jasny i przejrzysty system 

motywacyjny, który docenia pracowników 

charakteryzujących się ponadprzeciętnymi 

wynikami, codziennym zaangażowaniem 

oraz postępowaniem zgodnym z naszym 

systemem wartości. 

Zważywszy na to, że siłą napędową naszej 

fi rmy jest ciągłe doskonalenie oraz poszu-

kiwanie innowacji w każdym obszarze dzia-

łalności (więcej na str. 76-77), nagradzamy 

pracowników, którzy mają na tym polu 

szczególne osiągnięcia, poprzez realizowane 

od lat programy i konkursy: 

• Nagroda Bursztynowego Galena – 

najważniejsze w Grupie Polpharma, 

przyznawane od 15 lat, wyróżnienie dla 

osób i zespołów, które osiągają znakomite 

wyniki, wykazują wyjątkową postawę oraz 

najpełniej realizują fi rmowe wartości;

• Innowacyjność Roku – konkurs pre-

miujący najlepsze innowacje procesowe, 

produktowe czy organizacyjne zgłaszane 

przez naszych pracowników (opisany 

szerzej na str. 76);

• Kaizen – konkurs wzmacniający kul-

turę ciągłych, drobnych usprawnień 

w codziennej pracy; nagradzamy najlepszy 

pomysł, najbardziej aktywnego uczestnika 

programu oraz najlepszy zespół; w latach 

2013-2014 odnotowaliśmy rekordową 

liczbę zgłoszonych i zaakceptowanych 

pomysłów w jednej edycji – kluczowe 

pomysły przynoszą korzyść wycenianą na 

ponad milion zł w skali roku,

• Zielony Proces – konkurs promujący ini-

cjatywy przyjazne środowisku i wpisujące 

się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Wyrazem podziękowania pracownikom za 

ich ponadstandardowy wysiłek jest również 

Program Wyróżnień. Punkty przyznawa-

ne przez przełożonych można wymienić 

na atrakcyjne nagrody za pośrednictwem 

platformy MyBenefi t. W 2014 roku mena-

dżerowie w ramach Programu Wyróżnień 

docenili swoich pracowników ponad 

2 tys. razy.

Przyjazne miejsce pracy

Dokładamy wszelkich starań, by środowisko 

pracy było wolne od mobbingu i dyskrymi-

nacji. 

Stawiamy na otwarty dialog, zachęcając 

wszystkich do współtworzenia naszej fi rmy. 

Cennym partnerem w dyskusji są dla nas 

związki zawodowe, rada pracowników, 

społeczna inspekcja pracy oraz zakładowe 

komisje zajmujące się zagadnieniami BHP. 

Naszym pracownikom zapewniamy 

kompleksowy program dodatkowych 

świadczeń. Staramy się, by ich wspólnym 

mianownikiem było dbanie o zdrowie 

i samopoczucie. Przykładowo, bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszą się 

pakiet MultiSport oraz rozszerzony pakiet 

medyczny. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę 

o pracę, zarówno w pełnym, jak i niepeł-

nym wymiarze czasu pracy, mają taki sam 

dostęp do świadczeń dodatkowych oraz 

świadczeń wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów w poszczegól-

nych lokalizacjach/spółkach fi rmy. Dofi nan-

sowujemy wypoczynek pracowników, ich 

aktywność sportową i udział w wyda-

rzeniach kulturalnych. Pracownicy mogą 

korzystać z pożyczek mieszkaniowych, 

a osoby będące w trudnej sytuacji życiowej 

– z zapomóg socjalnych. Pracownicy objęci 

są również rozszerzoną prywatną opieką 

medyczną (w roku 2014 nie dotyczyło to je-

dynie pracowników Oddziału Produkcyjne-

go w Nowej Dębie, ale w najbliższym czasie 

również i oni zostaną objęci systemem roz-

szerzonej opieki), mogą również skorzystać 

z ubezpieczenia na życie na preferencyjnych 

warunkach, bez względu na wymiar etatu. 

Osoby zatrudnione na podstawie umów 

cywilno-prawnych lub osoby w charakte-

rze pracowników tymczasowych również 

posiadają dostęp do określonych świadczeń 

dodatkowych w zależności od możliwości 

danej spółki.

K AIZEN: DROBN E 
USPR AWNIENIA 
Z WIELK Ą KORZYŚCIĄ

ŁĄCZNE WYNIKI ŁĄCZNE WYNIKI 

Z LAT 2013-2014Z LAT 2013-2014

LICZBA ZGŁOSZONYCH LICZBA ZGŁOSZONYCH 

POMYSŁÓWPOMYSŁÓW
13591359

LICZBA LICZBA 

ZAAKCEPTOWANYCH ZAAKCEPTOWANYCH 

POMYSŁÓWPOMYSŁÓW

972972

KORZYŚCI [PLN]KORZYŚCI [PLN]

1 117 612 1 117 612 
(wartość (wartość 

8 kluczowych 8 kluczowych 

pomysłów)pomysłów)
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PRACOWNICY NA STANOWISKACH PRACOWNICY NA STANOWISKACH 

KIEROWNICZYCH I WYŻSZYCHKIEROWNICZYCH I WYŻSZYCH

92%92% 89%89% 94%94% 94%94% 91%91% 96%96%

PRACOWNICY NA STANOWISKACH PRACOWNICY NA STANOWISKACH 

NIŻSZYCH NIŻ KIEROWNICZENIŻSZYCH NIŻ KIEROWNICZE

82%82% 79%79% 85%85% 83%83% 81%81% 86%86%

ODSETEK PRACOWNIKÓW PODLEGAJĄCYM ODSETEK PRACOWNIKÓW PODLEGAJĄCYM 

OCENOMOCENOM

83%83% 80%80% 86%86% 85%85% 82%82% 88%88%

W Zakładach Farmaceutycznych w Starogar-

dzie Gdańskim, Oddziale Biotechnologii 

w Gdańsku, Polfi e Warszawa oraz spółce 

Medana Pharma funkcjonują układy zbio-

rowe obejmujące wszystkich pracowników 

(poza zarządem spółki). W pozostałych 

spółkach i oddziałach Grupy Polpharma 

– Oddziale Produkcyjnym w Duchnicach, 

Oddziale Produkcyjnym w Nowej Dębie 

oraz w Biurze Handlowym w Warszawie – 

obowiązują regulaminy wynagradzania.

ODSETEK PR ACOWNIKÓW 
PODLEGA JĄCYCH REGULARNYM 
OCENOM JAKOŚCI PR ACY 
I  PRZEG LĄDOM ROZWOJU 
K ARIERY ZAWODOWEJ

2013 2014
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Chcemy być blisko pracowników 

i ich rodzin

Organizujemy szereg imprez, spotkań 

i wyjazdów integrujących pracowników 

i ich rodziny. Świętujemy w licznym gronie 

m.in. Dzień Dziecka i Mikołajki. Pamiętamy 

także o pracownikach, którzy przeszli już na 

emeryturę. Pozostajemy z nimi w stałym 

kontakcie, świętujemy ich jubileusze, orga-

nizujemy cykliczne spotkania z okazji Dnia 

Seniora i udostępniamy specjalne świadcze-

nia (m.in. opiekę medyczną).

Szczególnym wydarzeniem jest dla nas 

zawsze organizowany wiosną w Starogar-

dzie Dzień Otwarty Polpharmy, kiedy nasi 

pracownicy mogą pokazać najbliższym 

swój zakład pracy. Dzień ten obfi tuje 

w liczne atrakcje, takie jak pokazy, symula-

cje procesów i eksperymenty chemiczne. 

To także wyjątkowa okazja do tego, by 

zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia 

oraz środowiska naturalnego. W 2014 roku 

podczas Dnia Otwartego badaliśmy m.in. 

wiek serca w ramach kampanii „Ciśnienie 

na życie”. Promowaliśmy także zrównowa-

żony transport, zapraszając do miasteczka 

rowerowego i stacji przeglądu rowerów. 

Z kolei miłośników czterech kółek zachęca-

liśmy do udziału w szkoleniu z eco-drivingu. 

Każdy głos ma znaczenie

Szczególne znaczenie mają dla nas głosy 

pracowników wyrażane w organizowanym 

cyklicznie Badaniu Opinii Pracowników. 

Badanie, realizowane od 2006 roku według 

metodyki fi rmy AON Hewitt, obejmuje 

20 czynników zaangażowania, ujętych 

w sześć grup: ludzie, wynagrodzenia, praca, 

praktyki, możliwości, jakość życia. Z każdym 

rokiem poszerzaliśmy zakres lokalizacji ob-

jętych badaniem – w 2014 roku zaproszenie 

do udziału w ankiecie otrzymali pracownicy 

wszystkich naszych polskich i zagranicznych 

jednostek organizacyjnych. 

Badanie spotkało się z bardzo dużym zain-

teresowaniem – średnia frekwencja w całej 

Grupie (Polska i inne kraje) wyniosła 79%. 

Średni wynik zaangażowania to 50% dla 

całej Grupy.  Jako organizację nastawioną 

na ciągłe samodoskonalenie, szczególnie 

cieszy nas poprawa wyników w porównaniu 

z analogicznym badaniem sprzed trzech lat. 

Opinie naszych pracowników są dla nas 

bardzo ważne. Od siedmiu lat przepro-

wadzamy Badanie Opinii Pracowników, 

które jest dla nas jednym z kluczowych 

narzędzi w dialogu z naszymi pracownika-

mi. Nie ograniczamy się do wypełnienia 

ankiety. Poszliśmy o krok dalej. Słuchamy, 

czego oczekują pracownicy, jakie miejsce 

pracy cenią i jakich zmian oczekują. 

Na początku, jak przy każdym nowym 

zjawisku, nie było łatwo. Jednak od pierw-

szych spotkań z pracownikami staramy 

się budować atmosferę wzajemnego 

zaufania, jasno określamy granice 

i możliwości zmian. By opisać skalę tego 

przedsięwzięcia, nadmienię, że przy 

każdym badaniu oznacza to ponad 40 

spotkań. Z pomysłów, które proponują 

nasi pracownicy tworzymy mapę działań 

na kolejne lata. Są na niej zarówno ini-

cjatywy strategiczne (np. wprowadzenie 

wspomnianego Curriculum Szkoleń czy 

ścieżek karier, HR Portal Krok do Przodu), 

jak i drobne zmiany, które mają jednak 

niebagatelny wpływ na codzienną atmos-

ferę i satysfakcję z pracy (np. dodanie 

do bazy fi rmowych kontaktów zdjęć 

pracowników). Mam takie przekonanie, 

iż po każdym badaniu lepiej znamy na-

szych pracowników. 

Aleksandra 

Szafraniec, 

Szef ds. Rozwoju 

Organizacyjnego 

i Zarządzania 

Talentami Grupy 

Polpharma

* W Polfi e Warszawa badanie odbyło się po raz pierwszy, 

Spółka weszła do Grupy Polpharma w 2012 r. i przeszła 

trudny proces restrukturyzacji. Wyniki były liczone od-

dzielnie w celu jak najlepszego poznania zaangażowania 

szczególnie w tej Spółce. 

BADANIE ZA ANGAŻOWANIA 
PR ACOWNIKÓW 2014
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GRUPA POLPHARMA GRUPA POLPHARMA 

(Polska i inne kraje)(Polska i inne kraje)
79%79% 51%51%

GRUPA POLPHARMAGRUPA POLPHARMA

 W POLSCE  W POLSCE 

(bez Polfy Warszawa) (bez Polfy Warszawa) 

81%81% 48%48%

POLFA WARSZAWA *POLFA WARSZAWA * 76%76% 32%32%

Pracodawca z wyboru

Tytułowy „wybór” ma dla nas dwojakie 

znaczenie. Po pierwsze, zależy nam na 

tym, by młodzi ludzie, wchodzący na rynek 

pracy, świadomie dokonywali wyboru pra-

codawcy, a nie kierowali się przypadkiem, 

który często determinuje ich późniejsze 

życie zawodowe. Po drugie, chcemy, by naj-

bardziej wartościowi studenci i absolwenci 

wybrali właśnie naszą fi rmę jako miejsce 

realizacji zawodowych celów. 

Osiągnięciu obu założeń służy nasz autorski 

program Akademia Polpharmy adreso-

wany do najzdolniejszych absolwentów 

szkół wyższych, który umożliwia dogłębne 

poznanie praktyki funkcjonowania fi rmy 

farmaceutycznej przez pryzmat zadań wy-

konywanych przez różne działy. Uczestnicy 

Akademii mają dzięki temu możliwość kon-

frontowania wiedzy wyniesionej ze studiów 

z praktyką, a w konsekwencji – trafnego 

wyboru obszaru pracy i rozwoju. Nasza 

fi rma zyskuje zaś cenionych pracowników, 

gdyż, jak pokazują doświadczenia z siedmiu 

dotychczasowych edycji Akademii, najlepsi 

uczestnicy programu po zakończeniu stażu 

zazwyczaj już się z nami nie rozstają. 

W 2014 roku w pięciodniowym szkoleniu 

w ramach Akademii wzięło udział 15 osób. 

3 najlepszym absolwentom zaoferowaliśmy 

płatny 7-miesięczny staż, który zamienił się 

potem w stałą pracę – cała trójka jest 

z nami do dziś.

Wzmacniamy naszą pozycję na „rynku” pra-

codawców poprzez obecność na ważnych 

targach pracy i kariery w Polsce oraz wyda-

rzeniach HR-owych za granicą. Inicjujemy 

też wiele własnych działań pozwalających 

nam docierać do wartościowych – 

z naszego punktu widzenia – kandydatów. 

Specjalnie dla nich stworzona została za-

kładka „Kariera” na naszej stronie interne-

towej oraz profi l w portalach www.pracuj.pl 

oraz LinkedIn. Byliśmy zaangażowani 

w program „Grasz o staż”, organizowany 

przez „Gazetę Wyborczą” oraz PwC. Naj-

lepszym uczestnikom zapewniliśmy płatne 

Polpharma nie jest bezduszną korporacją, 

ale polską fi rmą, dla której wciąż ważny 

jest człowiek. Właściciel fi rmy Jerzy 

Starak nigdy nie szedł na łatwiznę – nie 

chciał po prostu zamykać nierentownych 

obszarów działalności, ale walczył o nie, 

restrukturyzował, modernizował, zacho-

wując przy tym wysoki poziom dialogu 

społecznego. 

W czasach, kiedy tyle się mówi o umo-

wach śmieciowych, Polpharma zatrudnia 

pracowników na umowę o pracę i zapew-

nia stabilizację wielu polskim rodzinom. 

Polpharma dba o pracowników, czego 

potwierdzeniem jest nagroda „Pracodaw-

ca Przyjazny Pracownikom” przyznana 

w 2014 r. przez Komisję Krajową NSZZ 

Solidarność.

• Universum Student Survey 

2013: tytuł Idealnego Pracodawcy 

w kategorii Medycyna i Farmacja 

oraz 3. miejsce w kategorii Nauki Ścisłe

2014: drugie miejsce w kategorii Nauki 

Ścisłe, 7. miejsce w kategorii Medycyna 

i Farmacja

• Universum Poland’s Most Attractive 

Employers 

2015: tytuł Idealnego Pracodawcy 

w kategorii Nauki Ścisłe 

• Solidny Pracodawca Dekady (2014)

• certyfi kat Pracodawca Przyjazny 

Pracownikom przyznany przez 

Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” 

(2014)

Leszek 

Świeczkowski, 

Przewodniczący 

Międzyzakładowej 

Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność”

staże w Warszawie (m.in. w dziale HR, IT, 

Zakupów, Marketingu Rx) oraz w Starogar-

dzie Gdańskim (Kontroling oraz IT).

Od czerwca 2014 roku prowadzimy też 

program praktyk w Polfi e Warszawa, 

skierowany do pełnoletnich uczniów szkół 

średnich o profi lu technicznym. W ramach 

współpracy uczniowie odbywają zajęcia w 

obszarze produkcji pod opieką doświadczo-

nych praktyków z Działu Utrzymania Ruchu. 

W ten sposób pomagamy młodym ludziom 

w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, 

a jednocześnie uczymy naszych pracowni-

ków dzielenia się doświadczeniem i wiedzą. 

Razem w trudnych chwilach

Odpowiedzialność za kondycję ekonomicz-

ną naszej fi rmy, a więc i losy pracowników 

nakłada na nas nierzadko konieczność 

optymalizacji zatrudnienia. Dokładamy 

wszelkich starań, by te trudne i bolesne de-

cyzje były podejmowane w sposób odpo-

wiedzialny, z pełnym poszanowaniem osób 

objętych tym procesem. Zawsze staramy 

się szukać rozwiązań, które, choć w części, 

zamortyzują konsekwencje utraty pracy. 

Zapewniamy odchodzącym pracownikom 

nie tylko pakiet socjalny, ale także możli-

wość przebranżowienia się, by zwiększyć ich 

szanse na rynku. 

W ostatnich latach restrukturyzacja 

zatrudnienia objęła przede wszystkim Polfę 

Warszawa oraz spółkę Sanfarm, przekształ-

coną w Oddział Produkcyjny Polpharma SA 

w Nowej Dębie. Co ważne, w przypadku 

Polfy Warszawa udało się przeprowadzić 

ten proces głównie w ramach Progra-

mów Dobrowolnych Odejść (PDO), który 

uwzględniał liczne działania osłonowe, 

w tym kompleksowe wsparcie w posta-

ci programów aktywizacji zawodowej. 

Stosunek odejść w ramach PDO do redukcji 

zatrudnienia ogółem w poszczególnych 

latach wynosił 81,5% w 2012 roku, 

50% w 2013 roku i 31,4% w 2014 roku. 

Nadrzędnym celem programów aktywizacji 

zawodowej było możliwie najszersze 

wsparcie odchodzących pracowników 

NAG RODY I  W YRÓŻNIENIA
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w przygotowaniu się do skutecznego 

poszukiwania nowego zatrudnienia na 

wysoce konkurencyjnym rynku pracy. 

Uczestnicy programów wsparcia zawodo-

wego mieli możliwość korzystania 

z takich form pomocy jak:

• szkolenia wewnętrzne z zakresu nowo-

czesnych sposobów poszukiwania pracy,  

przygotowywania  dokumentów aplika-

cyjnych, przygotowywania do rozmowy 

kwalifi kacyjnej, autoprezentacji itp.,

• indywidualne doradztwo zawodowe 

(wsparcie psychologiczne, określanie 

potencjału zawodowego, zaplanowanie 

działań rozwojowych itp.),

• zewnętrzne szkolenia, kursy, studia 

podyplomowe i inne formy umożliwia-

jące zmianę lub podniesienie kwalifi kacji 

zawodowych dofi nansowywane do kwoty 

4000 zł. 

Z kolei w naszym Oddziale w Nowej Dębie 

wdrożyliśmy działania „job sharing” mają-

ce na celu zmniejszenie skali koniecznych 

zwolnień poprzez „dzielenie się pracą”. 

Cała załoga, za jej zgodą, przeszła na pracę 

w wymiarze 7/8 etatu, przy jednoczesnym 

proporcjonalnym obniżeniu świadczeń 

pracowniczych. Wymagało to uzgodnienia 

zmian w zasadach zatrudniania ze wszystki-

mi pracownikami oraz związkami zawodo-

wymi. Podjęto również poszukiwania miejsc 

pracy dla zwalnianych pracowników 

w innych fi rmach w okolicy, a także dodat-

kowe działania osłonowe. 

Odpowiedzialne podejście pracodawcy, 

pracowników oraz organizacji związkowych 

sprawiło, że redukcja zatrudnienia 

w Oddziale w Nowej Dębie została zrealizo-

wana przy maksymalnym ograniczeniu jej 

społecznych skutków. Ponadto, działania 

restrukturyzacyjne w innych obszarach 

przyniosły spodziewany efekt i sprawiły, 

że pracę w obniżonym wymiarze czasu 

pracy udało się zakończyć szybciej niż 

było to planowane.

W naszym regionie o pracę nie jest łatwo. 

Dlatego doceniamy fakt, że Polpharma 

rozwija produkcję w zakładzie w Nowej 

Dębie, zapewniając miejsca pracy ok. 160 

osobom. Nawet w czasie, gdy po prywa-

tyzacji zakład wymagał restrukturyzacji, 

fi rma zrobiła wiele, żeby zminimalizować 

skalę ewentualnych zwolnień, proponując 

pracownikom m.in. przejście na 7/8 etatu 

czy szukając im zatrudnienia w innych 

zakładach na Podkarpaciu. To przykład 

odpowiedzialnego myślenia i troski 

o społeczne skutki prowadzonych działań. 

W tej chwili Oddział Produkcyjny 

w Nowej Dębie jest przykładem dobrze 

funkcjonującego, nowoczesnego zakładu 

z istotnym potencjałem dalszego roz-

woju.

Wiesław Ordon, 

Burmistrz Nowej 

Dęby

9. budujemy kulturę 
różnorodności

B
ędąc fi rmą z długą wielopokole-

niową tradycją oraz działającą na 

wielu międzynarodowych rynkach, 

doświadczamy na własnym przykładzie 

siły różnorodności. W Polsce i na świecie 

zatrudniamy łącznie prawie 7500 osób. 

Każdy z nas jest inny, różni nas płeć, wiek, 

doświadczenie, status rodzinny, styl życia, 

a często też język i uwarunkowania kultu-

rowe, ale, dzięki umiejętności wyciągania 

sumy z tego, co najlepsze w każdym z nas, 

tworzymy kreatywny, zgrany zespół gotowy 

na największe wyzwania. Naszym celem 

jest tworzenie takiego środowiska pracy, 

w którym każdy pracownik jest szanowany 

i doceniany oraz może w pełni realizować 

swój potencjał. 

Priorytetowo traktujemy kwestię równego 

traktowania i zapewniania takich samych 

szans rozwoju zawodowego wszystkim 

pracownikom. Wykorzystując zbudowany 

przez lata i doceniany przez pracowników 

fundament, chcemy iść krok dalej i uczynić 

różnorodność jedną z ważniejszych dźwigni 

naszego rozwoju. Dlatego już dziś intensyw-

nie doskonalimy, między innymi poprzez 

warsztaty i szkolenia, umiejętności zarzą-

dzania i funkcjonowania w zróżnicowanych 

zespołach. 

Dostrzegamy przy tym, że lekcja różno-

rodności jest nam dziś potrzebna bardziej 

niż kiedykolwiek wcześniej, nie tylko na 

poziomie pojedynczych fi rm, ale całego 

społeczeństwa. Trendy demografi czne, 

zwłaszcza nieuniknione zjawisko starzenia 

się społeczeństwa, wskazują jednoznacznie, 

że to właśnie sztuka budowania pomostów 

pomiędzy pokoleniami może być tą umie-

jętnością, która zdecyduje o gospodarczej 

i społecznej przyszłości Polski. Mając 

świadomość tego wyzwania, włączamy się 

aktywnie w działania na rzecz wspierania 

i popularyzacji różnorodności w Polsce. 

Podnosimy także ten ważny temat w dys-

kusji publicznej w czasie konferencji i innych 

wydarzeń. 

W ostatnim czasie podjęliśmy działania 

edukacyjne w zakresie przełamywania 

stereotypów wobec osób z niepełno-

sprawnością. Jesteśmy otwarci jako fi rma 

na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 

jednak niezbędne jest stałe podnoszenie 

świadomości, zwłaszcza kadry menadżer-

skiej, na ten temat. Oprócz warsztatów 

zorganizowanych przez Fundację Integra-

cja przeprowadziliśmy audyt architek-

toniczny, sprawdzający dostępność 

naszego warszawskiego biura dla osób 

z różnego rodzaju niepełnosprawnościa-

mi. Innym, ważnym dla nas aspektem 

różnorodności jest komunikacja mię-

dzypokoleniowa i zarządzanie wiekiem. 

Tu również rozpoczęliśmy od edukacji, 

zwłaszcza osób kierujących zespołami 

zróżnicowanymi wiekowo. Otrzymaliśmy 

także dofi nansowanie z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego do programu 

szkoleń dla pracowników 45+. Dzięki 

temu oraz zaangażowaniu dodatko-

wych środków z Polpharmy planujemy 

przeszkolić 230 pracowników w zakresie 

znajomości języków obcych (angielskiego 

i rosyjskiego), współpracy w wielopo-

koleniowym zespole, zarządzania takim 

zespołem, MS Word, MS Excel oraz 

podstaw obsługi komputera.

Przemysław 

Płachetka, 

Dyrektor 

Personalny Polska

O  K ARTA RÓŻNORODNOŚCI 
Od 22 maja 2015 roku należymy do grona 

sygnatariuszy Karty Różnorodności. 

Międzynarodowa inicjatywa, promowana 

przez Komisję Europejską, łączy fi rmy, 

które realizują politykę równego traktowa-

nia i równych szans, a przy tym aktywnie 

działają na rzecz spójności i równości spo-

łecznej poprzez angażowanie w promocję 

różnorodności pracowników oraz partne-

rów biznesowych i społecznych. 

W stale rosnącym gronie sygnatariuszy 

Karty są fi rmy z różnych sektorów, repre-

zentujące większość państw Europy, 

a wśród nich – 119 polskich przedsiębiorstw 

(według stanu na 28.10.2015 roku). 

ZREALIZOWANO 
W 2015 ROKU

W PODZIALE NA PŁEĆW PODZIALE NA PŁEĆ

28%28% 72%72%

W PODZIALE NA WIEKW PODZIALE NA WIEK

35% w wieku 30-50 65% w wieku 51 ≥

SKŁAD ZARZĄDÓW 
I R AD NADZORCZYCH 
G RUPY POLPHARMA (2014):
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Sukces publikacji – mierzony nie tylko 

poziomem czytelnictwa, ale i prestiżowymi 

nagrodami – to dowód na to, jak cenimy 

sobie wielokulturowość naszej organizacji, 

budowaną na różnorodnych pasjach, 

tradycjach i zwyczajach pracowników 

z różnych zakątków świata. Bardzo ważny 

był dla nas także pośredni cel projektu 

– lepsze poznanie się pracowników oraz 

zachęta do zaangażowania się we wspólne 

działanie, tak odległe od naszej codziennej 

pracy. Dzięki tym fantastycznym doświad-

czeniom możemy jeszcze pełniej wykorzy-

stać potencjał naszego zróżnicowanego, 

międzynarodowego zespołu. 

Monika Jasłowska, 

Szef ds. Zarządzania 

Markami Grupy 

Polpharma 

EFNI – na rzecz promocji różnorodności 

Będąc jedną z największych fi rm w Polsce, 

czujemy się odpowiedzialni za stojące przed 

nami wyzwania rozwojowe, w tym kwestię 

starzenia się społeczeństwa. Zależy nam, by 

temat ten był przedmiotem powszechnej 

dyskusji, gdyż dzięki temu mamy możliwość 

szybciej wypracować rozwiązania i z proble-

mu, z którym zmaga się dziś cała Europa, 

uczynić szansę dla naszego kraju na wzrost 

konkurencyjności i ucieczkę z „pułapki 

średniego wzrostu”. 

Promocja i twórcze wykorzystanie różno-

rodności jest z pewnością jednym z takich 

rozwiązań. Dlatego podnosimy tę kwestię 

podczas najważniejszych debat o przy-

szłości Polski, toczących się przy okazji 

organizowanego od 2011 roku w Sopocie 

Europejskiego Forum Nowych Idei. 

W 2013 roku byliśmy partnerem panelu 

„Europa 60+. Starzejące się społeczeństwo 

jako wyzwanie rozwojowe”. Rok później, 

także podczas EFNI, wsparliśmy organizację 

sesji pt. „Jak wykorzystać politykę różno-

rodności i nowe zjawiska na rynku pracy do 

wzmocnienia konkurencyjności fi rmy?”.

Posmakuj świata, czyli różnorodność 

z przymrużeniem oka 

Każdy z nas jest inny, także… w kuchni. 

Tę różnorodność widać wyraźnie na kartach 

jedynej w swoim rodzaju książki kuchar-

skiej „Posmakuj świata”, wydanej dzięki 

zaangażowaniu połączonych sił dwóch 

działów: Brand PR i Rynków Międzynarodo-

wych. Publikacja zawiera wybrane przepisy 

40 pracowników Polpharmy z 17 krajów. 

Wydaliśmy ją w trzech językach: polskim, 

angielskim i rosyjskim, w wersji papiero-

wej oraz elektronicznej. Przepisy zostały 

zredagowane tak, by każdy z nich opowia-

dał jakąś historię, a nie był jedynie spisem 

składników. Apetyt wzmagają fantastyczne 

zdjęcia potraw.

Projekt ten został doceniony przez jury 

międzynarodowego konkursu The Inter-

national Business Award 2014 (Stevie 

Awards). Książka otrzymała nagrodę 

Gold Stevie w kategorii „Inne działania 

Public Relations”, została także, jako jeden 

z trzech najlepszych projektów, nominowa-

na do nagrody „Złote Spinacze” w kategorii 

„Komunikacja wewnętrzna”. 

Europejskie Forum Nowych Idei jest 

jednym z niewielu miejsc, gdzie nie 

tylko dyskutuje się o najważniejszych 

problemach gospodarczych i społecz-

nych, ale także przedstawia praktyczne 

rozwiązania, pozwalające przezwyciężać 

lub przynajmniej minimalizować skutki 

niepożądanych zjawisk. Tworzone 

w ramach debaty rekomendacje sta-

nowią dla decydentów podpowiedź, 

jak można mierzyć się z kluczowymi 

wyzwaniami.

Jednym z takich wyzwań jest bez wątpie-

nia starzenie się społeczeństwa. Dlatego 

podczas kolejnych edycji EFNI – w 2013 

i 2014 roku – poświęciliśmy wiele uwagi 

konsekwencjom tego zjawiska i dyskusji 

na temat rozwiązań. Jedną z recept jest 

z pewnością wzmacnianie i promocja 

kultury różnorodności, sprawiającej, 

że doświadczeni pracownicy chcą jak 

najdłużej, z pożytkiem dla siebie i fi rmy 

pozostać aktywni zawodowo, wspierając 

przy tym rozwój kompetencji młodego 

pokolenia pracowników. 

Magdalena 

Rzeszotalska, 

Dyrektor 

ds. Komunikacji 

Korporacyjnej 

i CSR, 

Polpharma SA

10. dbamy o środowisko 
naturalne

Z
ależy nam na tym, by rozwój Grupy 

Polpharma przebiegał harmo-

nijnie, z szacunkiem dla potrzeb 

interesariuszy, w trosce o człowieka, jego 

zdrowie oraz stan środowiska naturalnego. 

Myślimy o wpływie naszej działalności na 

środowisko na każdym etapie łańcucha 

wartości. Spełnienie standardów środo-

wiskowych jest jednym z wymogów, jakie 

stawiamy naszym dostawcom. Analizuje-

my szereg aspektów środowiskowych na 

etapie rozwoju produktu i opracowywania 

technologii. Stale podnosimy efektywność 

naszych procesów produkcyjnych, racjo-

nalnie zarządzając energią, wodą i emisjami 

zanieczyszczeń oraz dbając  o bezpieczeń-

stwo stosowania substancji chemicz-

nych. Optymalizujemy również transport 

naszych produktów do klientów. Mimo że 

nasz wpływ na postępowanie z odpadami 

powstałymi u końcowego odbiorcy jest 

ograniczony, sukcesywnie wprowadzamy 

materiały opakowaniowe z recyklingu lub 

zmniejszamy wielkość i gramaturę opako-

wań, aby minimalizować nasz wpływ także 

na końcowym etapie łańcucha wartości. 

Podstawą wdrażania idei zrównoważo-

nego rozwoju jest wyznaczenie celów 

i ich osiąganie. W 2009 roku określiliśmy 

długoterminowe cele na lata 2010-2014 

w zakładzie w Starogardzie. Dotyczyły 

one ograniczenia zużycia energii, wody, 

lotnych związków organicznych, a także 

zmniejszenia ilości wytwarzanych odpa-

dów oraz stosowanych opakowań z PCV. 

Większość z założonych celów osiągnęli-

śmy. Nieosiągalnym wyzwaniem jednak 

wciąż pozostaje ograniczenie zużycia 

PCV w opakowaniach, ponieważ jest to 

materiał opakowaniowy, który najpełniej 

chroni właściwości produktu leczniczego.  

W 2014 roku wyznaczyliśmy cele długo-

terminowe dla wszystkich spółek Grupy 

Polpharma w Polsce na lata 2015-2020. 

Wykorzystując nasze doświadczenie 

z pierwszego etapu, określiliśmy cele, 

które w większości są kontynuacją 

poprzedniego okresu. Nowe cele dotyczą 

zwiększenia wykorzystania materiałów 

z recyklingu w opakowaniach, podniesie-

nia ilości odpadów poddanych odzyskowi 

lub recyklingowi oraz ograniczenia emisji 

CO
2
 w transporcie osobowym. Wartości 

dla poszczególnych celów nie uwzględ-

niają wielkości produkcji, ponieważ 

na realizację założonych wskaźników 

wpływa wiele czynników dodatkowych, 

np. rodzaje wytwarzanych produktów 

czy czynniki atmosferyczne. Jestem prze-

konana, że przy zaangażowaniu naszych 

pracowników również w kolejnym okresie 

rozliczeniowym osiągniemy wyznaczone 

cele. 

Grażyna Kaczyńska, 

Kierownik Działu 

Zrównoważonego 

Rozwoju i Ochrony 

Środowiska 

Polpharma SA

POLITYKI I  DEKLAR ACJE ŚRODOWISKOWE

Filarem działania Grupy Polpharmy 

w obszarze zrównoważonego rozwoju 

jest  Zintegrowany System Zarządza-

nia Środowiskowego i BHP, zgodny 

z międzynarodowymi normami ISO 

14001 (zarządzanie środowiskowe), 

OHSAS 18001 i PN-N-18001 (zarządza-

nie BHP) oraz PN-EN 17025 (zarządzanie 

jakością w laboratoriach badawczych). 

W ramach tego sytemu realizowane są 

polityki, w tym Polityka Zrównowa-

żonego Rozwoju Środowiskowego, 

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

oraz Polityka Zarządzania Laboratorium. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące dzia-

łalności operacyjnej z uwzględnieniem 

kontekstu środowiskowego zawierają 

tzw. deklaracje, zobowiązujące nas do:

• ciągłej optymalizacji i poprawy wydajno-

ści procesów technologicznych 

i pomocniczych » Deklaracja 

Zielonego Procesu,

• minimalizacji zużycia oraz stosowania jak 

najmniej uciążliwych rozpuszczalników 

» Deklaracja Zarządzania Rozpuszczal-

nikami,

• ograniczenia ilości wytwarzanych odpa-

dów oraz maksymalnego recyklingu 

rozpuszczalników » Deklaracja Zarzą-

dzania Odpadami,

• popularyzacji transportu publicznego, 

rowerowego oraz bezpiecznego i ekolo-

gicznego » Deklaracja Eko-transportu.
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Od wielu lat pracownicy Polpharmy 

angażują się w doskonalenie procesów 

pod kątem środowiskowym. W roku 2008 

po raz pierwszy wręczyliśmy nagrodę 

Zielonej Chemii w obszarze syntezy 

chemicznej w Starogardzie Gdańskim, 

w ramach inicjatyw zgłaszanych do 

Programu Zrównoważonego Rozwoju. 

W kolejnych latach program objął całą 

Grupę Polpharma w Polsce oraz pozosta-

łe piony działalności przemysłowej wraz 

z obszarem badawczo-rozwojowym. 

W ten sposób nagroda zmieniła nazwę 

na Zielony Proces. 

Obecnie prośrodowiskowe projektowanie 

procesów stanowi fundament doskona-

lenia działań fi rmy. Pracownicy Grupy 

we wszystkich obszarach oraz na każdym 

szczeblu struktury organizacyjnej maja 

wysoką świadomość ekologiczną. Każdy 

aspekt działalności jest planowany 

z myślą o redukcji negatywnego oddzia-

ływania na środowisko. Potwierdzeniem 

zaangażowania naszych pracowników 

jest rosnąca liczba „zielonych” inicjatyw. 

Jestem przekonany, że wdrażanie idei 

zrównoważonego rozwoju przyczynia 

się również do poprawy efektywności 

procesów, racjonalnego wykorzystywania 

zasobów naturalnych, co daje równocze-

śnie świadomość, czym jest odpowie-

dzialna  przedsiębiorczość. 

Bogdan Maślanek 

Dyrektor Zakładu 

API, Polpharma SA

CELE ŚRODOWISKOWE I  STOPIEŃ ICH REALIZACJ I W 2014 ROKU 
W ODNIESIENIU DO ROKU 2013 W ZAKŁADZ IE W STAROGARDZ IE 
GDAŃSKIM

Zużycie energii elektrycznej 

zmalało o 604 MWh, 

czyli o 1,7% i wyniosło 

34 661 MWh. 

Oszczędność zawdzięczamy 

przede wszystkim realizacji 

zadań modernizacyjnych 

w ramach Programu 

Oszczędzania Energii.

Zużycie wody głębinowej 

wzrosło o 49 906 m3, 

czyli o 16%, do poziomu 

357 594 m3
. 

Wzrost wynika z rodzaju 

produkowanego asortymentu.

Ilość wytworzonych odpadów

stałych osiągnęła poziom

697 ton, tj. 

o 5% więcej, co wynika 

z rodzaju asortymentu 

produkcyjnego.

Zużycie energii cieplnej 

zmalało o 6 718 GJ, 

czyli o 2,4% i wyniosło

281 749 GJ. 

Redukcja wynika głównie 

z działań organizacyjnych 

przeprowadzonych w ramach 

Programu Oszczędzania  

Energii. 

Zużycie rozpuszczalników 

wyniosło 

1 121 ton, 

czyli o 0,8% więcej. 

Wzrost wynika z rodzaju 

produkowanego asortymentu. 

Kluczowe inicjatywy podjęte w latach 

2013-2014 w celu ograniczenia skutków 

oddziaływania produktów i usług 

na środowisko:

• redukcja o 75% ilości zrzutu azotu amo-

nowego do ścieków w procesie produkcji 

Piracetamu,

• innowacyjna technologia wytwarzania 

Enalaprilatu, w której stosowane są 

jedynie woda, kwas solny i wodorotlenek 

(wyeliminowano stosowanie rozpuszczal-

ników organicznych),

• optymalizacja pracy instalacji sprężonego 

powietrza,

• obniżenie poziomu azotu amonowego 

w ściekach oczyszczonych odprowadza-

nych do rzeki Wierzycy,

• wdrożenie tektury o obniżonej grama-

turze oraz wprowadzenie możliwości 

stosowania do produkcji ulotek papieru 

o zmniejszonej gramaturze z 45g do 40g,

• redukcja zużycia energii elektrycznej 

w budynku Form Stałych związana z opty-

malizacją pracy pomp wody lodowej,

• zamknięcie obiegu wody chłodniczej 

sprężarek i chłodzenie ich wodą lodową 

z chillera (mniejsze zużycie wody miej-

skiej),

• optymalizacja pracy instalacji chłodniczej 

w obiekcie Płynów Infuzyjnych (oszczęd-

ności energii elektrycznej na poziomie 

340 MWh oraz cieplnej 470 GJ w skali 

roku),

• poprawa technologii Awanafi lu i procesu 

Topiramatu (redukcja ilości chlorku mety-

lenu użytego podczas syntezy o ok. 17%, 

użytych rozpuszczalników oraz generowa-

nych odpadów o ok. 11%), 

• innowacyjne rozwiązania techniczne 

z zakresu izolacji urządzeń oraz rurocią-

gów (redukcja strat ciepła o około 2600 

GJ w Starogardzie i Oddziale w Nowej 

Dębie),

• wydłużenie terminu ważności przydatno-

ści zbiorników do użytku (zmniejszenie 

zużycia wody głębinowej o około 918 tys. 

litrów w skali roku oraz 450 litrów środka 

myjącego).

IN ICJATYW Y ZG ŁOSZONE 
DO NAG RODY Z IELONYCH 
PROCESÓW
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20112011 1111 1 2631 263

20122012 1616 1 9861 986

20132013 1414 2 613

20142014 1616 4 359

2013 2014

RODZAJ WYDATKU [ZŁ]

Opłaty za:

Opłaty za korzystanie ze środowiska 701 519 701 519

Pobór wód powierzchniowych lub podziemnych 1 194 117 1 194 117

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1 759 274 1 759 274

Utylizacja odpadów 3 412 344 3 412 344

Koszty oczyszczania ścieków, łącznie z kosztami rekultywacji 

w związku z wyciekami wykazanymi w ramach EN23

4 533 868 4 533 868

Koszty odbioru ścieków i zakup wody 2 406 576 2 406 576

Badania i pomiary emisji substancji do powietrza, emisji hała-

su, jakości wody i ścieków, poziomu lustra wody w studniach

627 186 627 186

Koszty zarządzania 1 086 145 1 086 145

SUMA WYDATKÓW 15 721 029    15 721 029    

SUMA INWESTYCJI 4 486 500 3 860 142

inicjatywy

Ł ĄCZNE W YDATK I I  INWEST YC JE PRZEZNACZONE 
NA OCHRONĘ ŚRODOWISK A                 

Dzięki wprowadzeniu tektury o mniejszej 

gramaturze ograniczyliśmy zużycie tektury  

w opakowaniach o 91,8 ton rocznie. Tektura 

Alaska Plus pozwoli na uratowanie 1 564 

drzew rocznie, zaoszczędzenie 23 000 000 

litrów wody i 460 000 kWh energii elektrycz-

nej w procesie produkcji papieru oraz wyeli-

minuje emisję 18,5 ton CO
2
 do atmosfery 

z tytułu niezrealizowanego transportu.

Osiąganie wyznaczonych celów środowi-

skowych, czyli ograniczanie wpływu na 

środowisko, prewencja oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa prowadzonych procesów 

wymaga ciągłych inwestycji. W ostatnich 

latach w Grupie Polpharma największe 

nakłady zostały poniesione na modernizację 

systemów p.poż oraz realizację inicjatyw 

Programu Zrównoważonego Rozwoju, 

np. w zakresie ograniczenia zużycia energii 

czy poprawy technologii produkcyjnych.

Pozostałe wydatki są związane z zapewnie-

niem bieżącej działalności zgodnie z obowią-

zującymi wymaganiami prawnymi. 
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W tak dużej organizacji jak Polpharma 

zarządzanie energią jest niezwykle złożo-

ne i zależne od wielu czynników, między 

innymi od restrykcyjnych przepisów 

dotyczących produkcji farmaceutycz-

nej, która wymaga energochłonnych 

systemów klimatyzacyjnych czy też 

rosnących wymogów środowiskowych, 

które w niektórych aspektach trudno jest 

ze sobą pogodzić. Instalowane przez nas 

nowe systemy ograniczające emisję do 

powietrza, wpływają bowiem często na 

wzrost zużycia energii. Jednak dzięki reali-

zacji wielu inicjatyw w ramach Programu 

Oszczędzania Energii, który funkcjonuje 

w Polpharmie od roku 2009, udaje nam 

się utrzymywać trend spadkowy. 

W 2014 roku w zakładzie w Starogardzie 

Gdańskim zużyliśmy 34,66 GWh energii 

elektrycznej, czyli o 1,7% mniej niż 

w roku poprzednim oraz 281 749 GJ 

energii cieplnej, czyli o 2,4% mniej. 

Poza rozwiązaniami technicznymi i tech-

nologicznymi, bardzo skutecznym narzę-

dziem do optymalizacji zużycia mediów 

energetycznych są wewnętrzne audyty 

w tym zakresie oraz działania organizacyj-

ne podnoszące świadomość energetyczną 

pracowników. 

Medard Krzyżyński, 

Szef Departamentu 

Zarządzania 

Systemami 

oraz Infrastrukturą 

Automatyki, 

Elektroenergetyki 

i Telekomunikacji 

Polpharma SA

energia 

ZUŻ YCIE ENERGI I  W ORGANIZ AC JI 

2013 2014

CAŁKOWITA ENERGIA ZUŻYTA* / WYKORZYSTANA (SCOPE 1) 

Z PALIW Z SUROWCÓW NIEODNAWIALNYCH 

(WŁASNYCH BĄDŹ ZAKUPIONYCH) W GJ, 

W PODZIALE NA RODZAJ SUROWCA

ŁĄCZNIE

Węgiel 0 0

Gaz ziemny i koksowniczy 63 423 52 025

Olej opałowy 2 033 2 240

Paliwa ciekłe 105 258 106 369

Inne – jakie? 0 0

SUMA 170 714 160 634

CAŁKOWITA ZUŻYTA / WYKORZYSTANA ENERGIA ZAKUPIONA 

I WYTWORZONA (W PODZIALE NA: ELEKTRYCZNĄ, 

CIEPLNĄ, CHŁODZENIE ORAZ PARĘ) W GJ 

ENERGIA WYTWORZONA 

Energia elektryczna 0 0

Ogrzewanie 0 0

Chłodzenie 0 0

Para 0 0

ENERGIA ZAKUPIONA

Energia elektryczna 218 682 222 444

Ogrzewanie 313 106 321 085

Chłodzenie 0 0

Para 0 0

SUMA 531 788 543 529

CAŁKOWITE ZUŻYCIE ENERGII PRZEZ ORGANIZACJĘ W GJ

Całkowite zużycie energii przez organizację 702 502 704 163

* Przez zużycie energii rozumiemy tu wytworzenie i wykorzystanie jej na produkcję i prowadzenie działalności

gospodarka wodno-ściekowa

Zadanie Oszczędność

1-12.2014 

[MWh] 

Plan 2014 

[MWh]

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE (O)

1.1. Polpharma SA, Starogard Gdański 596 321

Monitoring wyłączeń: oświetlenie, instalacje mediów, maszyny 312 205

Optymalizacja pracy instalacji sprężonego powietrza (sterownik nadrzędny) 284 116

DZIAŁANIA TECHNICZNE (T)

2.1. Polpharma SA, Starogard Gdański 745 908

Modernizacja instalacji chłodniczej w obiekcie Płynów Infuzyjnych 105 280

Instalacja chillera absorpcyjnego w obiekcie Form Stałych (zaw. w B2014) 503 500

Modernizacja instalacji wody lodowej – w obiekcie Form Stałych 137 87

Instalacja freecoolingu w obiektach administracyjnych i w MWS 0 41

Oszczędzanie wody, jednego z najcenniej-

szych zasobów naturalnych, jest stałym 

elementem odpowiedzialnego zarządzania 

w Grupie. Racjonalnemu zużyciu  wody 

sprzyjają liczne inicjatywy, podejmowa-

ne zarówno w odniesieniu do procesów 

produkcyjnych, chłodniczych i przeciwpo-

żarowych, jak i socjalno-bytowych. Szybko 

eliminujemy ewentualne wycieki i awarie 

oraz podnosimy wydajność systemu 

wodnego. Wdrażanym rozwiązaniom 

towarzyszą kampanie edukacyjne budujące 

prośrodowiskowe postawy wśród pracow-

ników np. „Nie lej wody”.

Zakład w Starogardzie Gdańskim posiada 

własne ujęcie wody rzecznej i cztery stud-

nie wody głębinowej. Pozostałe jednostki 

Grupy Polpharma wykorzystują wodę 

miejską. W 2014 roku udało nam się – 

w porównaniu z 2010 rokiem – zmniejszyć 

łączny pobór wody rzecznej i głębinowej 

o ponad 25% (z poziomu 2 977 do 

2 216 tys. m3). 

Ścieki przemysłowe i sanitarne wytwarzane 

w zakładzie w Starogardzie Gdańskim są 

oczyszczane we własnej oczyszczalni ście-

ków. Dzięki podejmowanym działaniom, 

także we współpracy z Politechniką Gdań-

ską, udało się o 75% zmniejszyć ilość azotu 

amonowego w ściekach oczyszczonych

 w ciągu ostatnich 5 lat. Ścieki wytwarzane 

w pozostałych jednostkach Grupy Polphar-

ma kierowane są do miejskich oczyszczalni.

W 2014 roku podjęliśmy nowy projekt 

we współpracy z Politechniką Gdańską, 

w ramach którego prowadzone są analizy 

zawartości substancji aktywnych w ście-

kach technologicznych i oczyszczonych. 

Jest to projekt innowacyjny, ponieważ 

obecnie nie ma wymagań prawnych 

w przedmiotowym zakresie. Ze względu na 

fakt, że jesteśmy świadomi negatywnego 

wpływu takich substancji na otoczenie, 

zdecydowaliśmy się podjąć działania ogra-

niczające ich wprowadzanie do środowiska 

wodnego. 

ZMNIE JSZENIE ZUŻYCIA ENERGI I
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Ł ĄCZNY POBÓR WODY WED ŁUG ŹRÓD Ł A

C A ŁKOWITA OBJĘ TOŚĆ ŚCIEKÓW WED ŁUG JAKOŚCI  I  MIE JSC A PRZEZNACZENIA

2013 2014

POBÓR WODY W PODZIALE NA ŹRÓDŁA ŁĄCZNIE (m3)

Wody powierzchniowe w tym wody z obszarów podmokłych 0 0

Rzeki 1 738 039 1 850 534

Jeziora 0 0

Wody podziemne 0 0

Deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 0 0

Wody opadowe od innych organizacji 0 0

Wody z sieci miejskiej 213 741 203 873

Woda głębinowa 318 167 366 283

Inne źródło - jakie? 0 0

ŁĄCZNA OBJĘTOŚĆ WODY POBRANEJ ZE WSZYSTKICH UWZGLĘDNIONYCH ŹRÓDEŁ  2 269 947 2 420 690

2013 2014

MIEJSCE PRZEZNACZENIA ZRZUTU ŚCIEKÓW ŁĄCZNIE (m3)

Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych (jezioro, rzeka itp.) 2 377 866 2 261 855

Ścieki odprowadzane do kanalizacji 210 790 198 302

Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 0 0

Ścieki odprowadzane do wód podziemnych 0 0

Ścieki odprowadzane przez grunt 0 0

CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ ŚCIEKÓW 2 588 656 2 460 157

Podane dane sa wyliczone na podstawie odczytów z liczników oraz faktur za zużycie.

W YKORZYSTANE SUROWCE /  MATERIA ŁY WED ŁUG WAGI I  OBJĘ TOŚCI 

2013 2014

SUROWCE NIEODNAWIALNE ŁĄCZNIE

Wykorzystane surowce do produkcji leków [kg] 6 049 351 6 124 057

Wykorzystane materiały opakowaniowe [kg] 3 588 950 5 710 747

Wykorzystane rozpuszczalniki [kg] 1 316 228 1 318 572

Całkowita waga zużytego papieru 

(innego niż opakowaniowy, np. biurowy) [kg]

32 978 18 085

Olej napędowy [l] 2 711 562 2 767 643

Olej napędowy [kg] 2 278 759 2 324 641

Benzyna [l] 193 720 166 221

Benzyna [kg] 145 518 125 929

Gaz ziemny [m3] 1 977 896 1 520 223

Olej opałowy [kg] 52 800 58 300

2013 2014

ŁĄCZNIE

ŁĄCZNE ZUŻYCIE 

SUROWCÓW 

NIEODNAWIALNYCH [kg]

13 464 584 15 680 331

ŁĄCZNE ZUŻYCIE 

SUROWCÓW 

NIEODNAWIALNYCH [m3]

1 977 896 1 520 223

ŁĄCZNE ZUŻYCIE 

SUROWCÓW 

NIEODNAWIALNYCH [l]

2 905 282 2 933 864

zarządzanie substancjami i efektywność 

materiałowa

W produkcji leków i substancji farmaceu-

tycznych wykorzystywane są substancje 

chemiczne, w tym rozpuszczalniki organicz-

ne. Główne działania prośrodowiskowe 

w tym obszarze to:

• eliminacja z produkcji rozpuszczalników 

chlorowanych oraz substancji o własno-

ściach szkodliwych

• ograniczanie ilości stosowanych rozpusz-

czalników

• maksymalizowanie procesów regeneracji 

rozpuszczalników

• prowadzenie oceny chemikaliów wyko-

rzystywanych w procesach już na etapie 

projektowania, badań i rozwoju. 

Zużycie rozpuszczalników zależne jest 

od rodzaju wytwarzanych produktów 

i w ostatnich latach utrzymuje się 

na podobnym poziomie. 

Od 2009 roku monitorujemy efektywność 

działalności chemicznej i farmaceutycznej 

poprzez wskaźnik efektywności materia-

łowej (PMI) opracowany przez Amerykań-

WSK AŹNIK EFEKTY WNOŚCI MATERIAŁOWEJ PM I 
[KG SUROWCÓW/KG PRODUKTÓW]

2010

183

59

247

60

216

51

223
244

53 64

2011 2012 2013 2014

CHEMIA

PHARMA

skie Towarzystwo Chemiczne. Mierzy 

on zależność między materiałami wyko-

rzystywanymi do wytworzenia określonej 

ilości produktu. Maksymalne wykorzy-

stanie stosowanych materiałów ogra-

nicza emisję zanieczyszczeń do każdego 

elementu środowiska.

Efektywność materiałowa produkcji farmaceutycznej 

w Starogardzie Gdańskim z roku na rok się poprawia, 

natomiast w obszarze produkcji chemicznej jest zależna 

od  rodzaju wytwarzanego asortymentu substancji 

aktywnych. Monitorowanie wskaźnika pozwala na podej-

mowanie działań, które poprawiają wydajność materia-

łową procesu np. poprzez ograniczenie ilości wykorzy-

stywanej wody czy zwiększenie ilości regenerowanych 

rozpuszczalników. 
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Rosnące wymagania prawne w zakresie 

jakości farmaceutyków, ich opakowań 

i ulotek powodują wzrost ilości wytwa-

rzanych odpadów zarówno w trakcie 

prowadzenia procesów produkcyjnych, 

jak również u pacjenta.

Kluczowym wyzwaniem dla Grupy 

Polpharma jest ciągłe poszukiwanie 

nowych rozwiązań, umożliwiających 

kierowanie coraz większej ilości odpadów 

do odzysku lub recyklingu. 

Ograniczanie ilości generowanych 

odpadów osiągamy dzięki zaangażowaniu 

pracowników w inicjatywy Programu 

Zrównoważonego Rozwoju, w ramach 

którego wdrażane są m.in. technologie 

niskoodpadowe oraz wydajniejsze proce-

sy. Do odzysku lub recyklingu trafi ło 

w 2014 roku aż 64% odpadów wytworzo-

nych przez zakład Polpharmy w Starogar-

dzie Gdańskim. Były to zarówno opako-

wania z tworzyw sztucznych, makulatury, 

szkła, opakowania wielomateriałowe, jak 

również stal, gruz, odpady poreakcyjne 

i odpadowe rozpuszczalniki. Niewątpliwie 

naszym znaczącym sukcesem jest ograni-

czenie ilości składowanych odpadów do 

1%. Osiągnęliśmy to dzięki systematycz-

nym poszukiwaniom nowych możliwości 

recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

Dorota Gomuła, 

Ekspert ds. Ochrony 

Środowiska, 

Polpharma SA

gospodarka odpadami

ODSE TEK MATERIA ŁÓW POCHODZ ĄC YCH Z REC YK LINGU 
W YKORZYSTANYCH DO PROCESÓW PRODUKC YJNYCH

C A ŁKOWITA WAGA ODPADÓW WED ŁUG RODZ A JU ODPADU 
OR A Z ME TODY POSTĘPOWANIA Z ODPADEM 

2013 2014

ŁĄCZNIE (KG)

Całkowita łączna waga lub objętość użytych materiałów 13 464 579 15 680 331

Całkowita łączna waga lub objętość użytych materiałów 

pochodzących z recyklingu

610 718 776 367

Regeneracja rozpuszczalników [kg] 2 375 173 2 318 616

Odsetek materiałów pochodzących z recyklingu użytych 

do produkcji

5% 5%

2013 2014

METODA POSTĘPOWANIA Z ODPADEM ŁĄCZNIE

Recykling 1 834 1 868

Spalanie 392 439

Składowanie na składowiskach odpadów 358 138

Inne (np. rozpuszczenie w oczyszczalni, 

unieszkodliwienie przez fi rmy zewnętrzne)

527 452

Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 229 471

Ponowne wykorzystanie nie dotyczy nie dotyczy

Kompostowanie nie dotyczy nie dotyczy

Przechowywanie na terenie zakładu nie dotyczy nie dotyczy

(inne - jakie?) nie dotyczy nie dotyczy

Całkowita waga odpadów w [t] 3 340 3 367

RODZAJ ODPADÓW ŁĄCZNIE

Waga odpadów niebezpiecznych [t] 676 679

Waga odpadów innych niż niebezpieczne [t] 2 663 2 687

CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW W [t] 3 339 3365

edukacja ekologiczna pracowników 

i otoczenia

Ważnym aspektem odpowiedzialności za 

środowisko naturalne jest dla nas edukacja 

ekologiczna, podnosząca świadomość 

i propagująca eko-postawy wśród naszych 

pracowników oraz społeczności lokalnej. 

W naszych zakładach i biurach oprócz 

Programu Zrównoważonego Rozwoju 

i Programu Oszczędzania Energii realizujemy 

szereg inicjatyw i projektów, nastawionych 

na budowę powszechnej kultury dbania 

o środowisko w różnych aspektach: 

• Zielony Tydzień, czyli tydzień pod znakiem 

praktycznych porad, jak być „eko” 

na co dzień,

• Zielone IT, czyli projekt racjonalizacji 

zużycia sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego, 

• systemy tele- i wideokonferencji, 

zastępujące podróże służbowe, 

• elektroniczny obieg dokumentów, 

w tym faktur, 

• stosowanie druku dwustronnego, 

czarno-białego i „oczekującego” 

• zbiórka zużytych żarówek, baterii, płyt 

CD, tonerów, przeterminowanych leków 

przyniesionych przez pracowników

• aktywny udział w „Dniu bez śmiecenia” 

i Międzynarodowym Dniu Sprzątania 

Świata,

• konkurs „Drugie życie produktu”

• program „Wszyscy na rowery”, w którym 

nagradzamy pracowników za przyjazd 

do pracy rowerem

• Zielone Bilety (korzystanie z komunikacji 

miejskiej premiowane punktami 

w programie MyBenefi t), 

• włączenie edukacji ekologicznej do Pro-

gramu WIEM dla nowych pracowników,

• aktualności na temat bezpieczeństwa 

i ekologii w intranecie 

O ZIELONE BILETY  
1 stycznia 2014 roku wprowadziliśmy 

dopłaty dla pracowników Zakładów 

Farmaceutycznych w Starogardzie Gdań-

skim, którzy korzystają z komunikacji pu-

blicznej. Po przedstawieniu kopii imiennego 

biletu okresowego na przejazdy autobusem 

lub koleją uzyskują oni 20 pkt. w systemie 

kafeteryjnym MyBenefi t. W kolejnym roku 

praktykę wdrożymy w następnych lokali-

zacjach w Polsce. W 2014 roku z tej formy 

dojazdów do pracy skorzystało 92 pracow-

ników.

Zielone lokalne społeczności 

Chcemy uwrażliwiać na kwestie środowi-

skowe także lokalne społeczności. Wspólne 

zaangażowanie potrafi  przynieść naprawdę 

znaczące efekty, czego dowodzą realizowa-

ne przez nas od lat projekty:

• Jesteśmy partnerem Europejskiego 

Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

w Starogardzie Gdańskim, w pozostałych 

lokalizacjach równolegle organizujemy 

wydarzenia promujące zrównoważony 

transport. 

• Edukacja ekologiczna jest, obok promocji 

zdrowia, główną osią organizowanego 

raz w roku Dnia Otwartego Polpharmy. 

Wykorzystujemy to wydarzenie, by za-

chęcać do jazdy na rowerze czy recyklingu 

odpadów. Dzień Otwarty to także okazja, 

by zamienić makulaturę i inne odpady na 

sadzonkę drzewa lub ekologiczne gadżety.

• Organizujemy konferencje, spotkania dla 

szkół i konkursy na temat ekologii.

Dzielimy się również swoją wiedzą z innymi 

fi rmami regionu W 2014 roku zorganizo-

waliśmy spotkanie „Porozmawiajmy

 o środowisku, które było kontynuacją 

podobnych spotkań zapoczątkowanych 

przez Grupę LOTOS. Celem wydarzenia 

była wymiana informacji i doświadczeń

w zakresie implementacji prawa środowi-

skowego, współpracy  z organami admini-

stracji państwowej oraz kontaktów 

z organizacjami ekologicznymi. 

W spotkaniu wzięli udział specjaliści ochro-

ny środowiska z kilkunastu fi rm z Pomorza. 

Przedyskutowaliśmy takie zagadnienia, jak 

m.in. opakowania wprowadzane na rynek, 

awarie przemysłowe, ślad węglowy przed-

siębiorstwa, dobre praktyki i inicjatywy 

obniżające uciążliwy wpływ przedsiębiorstw 

na otoczenie. 

Nagrody i wyróżnienia

Największą satysfakcję daje nam poczucie, 

że mamy realny wpływ na stan środowiska 

naturalnego, ale nie ukrywamy, że cieszą 

nas także nagrody potwierdzające, że nasze 

zaangażowanie w ochronę środowiska jest 

dostrzegane i doceniane. 

W latach 2013-2014 otrzymaliśmy m.in. 

wyróżnienie w III edycji konkursu „Ekood-

powiedzialni w biznesie”. Przypadł nam 

także zaszczytny tytuł Mecenasa Edukacji 

Ekologicznej 2013 i 2014, przyznawany 

przez miesięcznik „Ekologia i Rynek”. 

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA 

w Starogardzie Gdańskim i Polpharma 

Biuro Handlowe w Warszawie uzyskały 

w 2014 roku certyfi kat Przyjazny 

Rowerom. Dodatkowo, Biuro Handlowe 

uzyskało certyfi kat Zielone Biuro będący 

poświadczeniem ekologicznego podejścia 

w zarządzaniu budynkiem i zaangażowania 

w działania na rzecz ochrony środowiska. 

Oba certyfi katy przyznała Fundacja Part-

nerstwo dla Środowiska.
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11. budujemy odpowiedzialny 
łańcuch dostaw

D
ążymy do tego, by nasze produk-

ty były synonimem najwyższej 

jakości i bezpieczeństwa, dlatego 

współpracujemy wyłącznie z najlepszymi 

dostawcami, którzy spełniają nasze rygory-

styczne normy jakościowe, potwierdzone 

aktualnymi wynikami audytów. Równie su-

rowe wymagania nakładamy na siebie, gdy 

występujemy w roli dostawcy produktów 

i usług dla innych fi rm.

Chcemy budować w ramach naszego łań-

cucha dostaw poczucie wspólnej odpowie-

dzialności – nie tylko za fi nalny produkt, 

ale także za najwyższe standardy etyczne 

i harmonijny, uwzględniający potrzeby 

interesariuszy, rozwój wszystkich podmio-

tów uczestniczących w cyklu życia naszych 

produktów.

Powyższe założenia stanowiły podstawę  

do stworzenia nowego systemu współpra-

cy z dostawcami – strategii zrównoważo-

nego łańcucha dostaw. Ważną jego częścią 

jest Kodeks postępowania Dostawców 

Grupy Polpharma. Prace nad projektem 

rozpoczęły się jesienią 2014, a jego ogłosze-

nie miało miejsce w roku 2015. 

Jednym z pierwszych etapów procesu opra-

cowania kodeksu była analiza dostawców 

pod kątem potencjalnych ryzyk w obszarze 

społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Łącznie ocenie poddano 1572 dostawców 

zarówno z perspektywy obecnych, jak 

i potencjalnych ryzyk.

Budowa zrównoważonego łańcucha 

dostaw stanowi istotny element kom-

pleksowego podejścia do społecznej 

odpowiedzialności Grupy Polpharma. 

Dbałość o spełnienie przez Dostawców 

dodatkowych wymogów dotyczących 

przestrzegania praw człowieka, praktyk 

pracowniczych czy ochrony środowiska 

uważamy za powinność fi rmy, która 

opiera swoją działalność na fundamen-

cie etycznym. Pierwszym krokiem do 

ciągłego doskonalenia naszego łańcu-

cha dostaw jest Kodeks postępowania 

Dostawców Grupy Polpharma. Jego 

przestrzeganie stanowi ważne kryterium 

oceny i doboru partnerów do współpra-

cy. Zapraszając naszych dostawców do 

kręgu fi rm, które wyznaczają standardy 

etyki i odpowiedzialności, działamy na 

rzecz popularyzacji najlepszych praktyk 

w tej dziedzinie w Polsce i na świecie. 

Mamy nadzieję, że te działania przyczynią 

się do podniesienia standardów również 

w łańcuchach dostaw fi rm, z którymi 

współpracujemy. 

Bożenna 

Kozakiewicz, 

Wiceprezes Zarządu 

Polpharma SA 

i Członek Zarządu 

Polpharma Biuro 

Handlowe

ANALIZA OCENY RYZYK A 
CSR WŚRÓD DOSTAWCÓW
Obszary analizy ryzyk wśród dostawców:

• łamanie praw pracowniczych

• nieprzestrzeganie praw człowieka

• negatywny wpływ na społeczeństwo

• negatywny wpływ na środowisko

O  WSPÓLN E STAN DARDY 
ETYCZN E  
Kodeks postępowania Dostawców Grupy 

Polpharma jest wyrazem naszego strate-

gicznego podejścia do odpowiedzialnego 

łańcucha dostaw. 

Nasi dostawcy są zobowiązani do podpi-

sania oświadczenia o zapoznaniu się 

z Kodeksem i przestrzeganiu jego zasad. 

Potwierdzenie przestrzegania Kodeksu 

oraz postępowanie w zgodzie z jego zapi-

sami stanowi także jeden ze wstępnych 

warunków podjęcia współpracy z naszą 

Grupą. Kodeks określa najważniejsze 

wymagania stawiane dostawcom Grupy 

Polpharma w zakresie:

• zarządzania i etyki,

• warunków zatrudnienia i praw 

pracowniczych,

• bezpieczeństwa i higieny pracy,

• bezpieczeństwa i jakości produktów,

• badań z udziałem ludzi i zwierząt,

• wpływu na środowisko naturalne.

Oczekujemy ponadto, że dostawcy będą 

aktywnie działać na rzecz popularyzacji 

idei zrównoważonego rozwoju wśród 

swoich interesariuszy i weryfi kować 

pod tym kątem działania podejmowane 

przez pracowników oraz poddostawców. 

Wdrażanie Kodeksu rozpoczęło się 

w 2015 roku. Proces ten zakłada 

następujące etapy:

• przekazanie dostawcom informacji 

i podpisanie oświadczenia dotyczącego 

Kodeksu postępowania,

• edukacja dostawców (warsztaty 

w formie stacjonarnej lub on-line, materia-

ły informacyjne i szkoleniowe oraz tworzo-

ny obecnie portal wiedzy dla dostawców 

na stronie internetowej Polpharmy 

w zakładce poświęconej temu zagadnieniu), 

• samoocena – w formie ankiety online 

pozwalającej na ocenę przez dostawcę 

poziomu wdrożenia zasad zawartych 

w Kodeksie postępowania,  

• doskonalenie i weryfi kacja (audyty 

wewnętrzne i zewnętrzne).

ŁAŃCUCH DOSTAW POD LUPĄ
W pracach nad  strategią zrównoważone-

go łańcucha dostaw oraz Kodeksem po-

stępowania Dostawców Grupy Polphar-

ma uczestniczyły różne działy fi rmy – 

od jakości, przez BHP, po środowisko 

i compliance. Do dialogu o kształcie pla-

nowanych rozwiązań zaprosiliśmy także 

naszych  dostawców z Polski i zagranicy. 

Ciekawym elementem był screening 

współpracujących z nami fi rm ze wszyst-

kich obszarów zakupowych – materiałów 

i surowców stosowanych do produkcji, 

materiałów i usług nieprodukcyjnych oraz 

zakupów technicznych i inżynieryjnych. 

Wykonana analiza pozwoliła nam osza-

cować rzeczywiste i potencjalne ryzyka 

w różnych obszarach CSR u naszych do-

stawców. Na tej podstawie opracowali-

śmy strategię zrównoważonego łańcucha 

dostaw, którą w 2015 roku ogłosiliśmy 

pracownikom fi rmy oraz naszym partne-

rom biznesowym

Od początku myśleliśmy długotermino-

wo o efektach, które chcemy osiągnąć 

– podnieść jakość zarządzania u dostaw-

ców, a z drugiej strony zminimalizować 

ryzyka w  łańcuchu dostaw po naszej 

stronie. Stąd bardzo ważnym aspektem 

było – i ciągle jest – budowanie świa-

domości i edukacja dostawców. Nie 

chcieliśmy, by nasze standardy były do-

stawcom narzucone, dlatego zaprosiliśmy 

ich do współpracy, a jednym z pierw-

szych elementów po ogłoszeniu nowych 

wymogów były warsztaty i spotkania 

edukacyjne. 

Elżbieta Czarnocka, 

Dyrektor Działu 

Zakupów 

Materiałów i Usług 

Nieprodukcyjnych 

Grupy Polpharma

PRODUCENCI MASZYN, URZĄDZEŃ, 

SUROWCÓW DO PRODUKCJI I OPAKOWAŃ

FIRMY 
TRANSPORTOWE

FIRMY 
TRANSPORTOWE

FIRMY 
TRANSPORTOWE

FIRMY 
TRANSPORTOWE

FIRMY UTYLIZUJĄCE 

PACJENCI 

APTEKI SZPITALNE 

APTEKI 

CENTRA 

LOGISTYCZNE

HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE

ZAKŁADY PRODUKCYJNE
BIURO HANDLOWEDOSTAWCY USŁUG 

NIEPRODUKCYJNYCH, 

MARKETINGOWYCH 

I INŻYNIERYJNYCH
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Poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i współpracę z ludźmi nauki 

udoskonalamy naszą organizację, odpowiadamy na ważne wyzwania 

w dziedzinach medycznych oraz tworzymy przestrzeń dla rozwoju wiedzy.

innowacje 

i rozwój wiedzy
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Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesna medycyna i farmacja, kładziemy nacisk na innowacyjność, 

ciągłe doskonalenie i rozwój wiedzy. Stale rozwijamy własne zaplecze badawczo-rozwojowe i wdrażamy nowatorskie rozwiązania. 

Rokrocznie inwestujemy w działalność naukowo-badawczą w Polsce ok. 170 mln zł. Wzmacniamy kulturę innowacyjności, dzięki której 

pracownicy dzielą się pomysłami i nie boją się podejmowania ryzyka immanentnie powiązanego z procesem innowacji. 

Rozwijając współpracę z uczelniami i instytutami naukowymi, budujemy pomost pomiędzy biznesem i nauką. 

W synergicznej współpracy oraz wspieraniu najbardziej utalentowanych polskich naukowców upatrujemy szansę 

na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają nam jeszcze lepiej służyć pacjentom i społeczeństwu. 

Za swoją powinność uważamy także wsparcie w edukacji środowiska medycznego i farmaceutycznego. 

W latach 2013–2014 zorganizowaliśmy lub wsparliśmy 570 wydarzeń – konferencji, szkoleń, warsztatów, pokazów operacji on-line. 

Rozwijamy także innowacyjne narzędzia na bazie nowych technologii, ułatwiające codzienną pracę lekarzy i farmaceutów. 

innowacje 

i rozwój wiedzy

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA REALIZOWANE 
W LATACH 2013-2014:

• W naszym Oddziale Biotechnologii w Gdańsku podjęliśmy 

prace nad rozwojem leków biologicznych, które są przyszłością 

medycyny. 

• Doskonaliliśmy już istniejące leki, ulepszając technologie ich 

wytwarzania, a także komfort ich przyjmowania, co wpływa 

na stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjenta.

• Zachęcaliśmy naszych pracowników do zgłaszania 

innowacyjnych pomysłów, a najlepsze z nich wyróżniliśmy 

Nagrodami Innowacyjności.

• Poprzez działalność Naukowej Fundacji Polpharmy (konkursy 

grantowe i stypendia) wspieraliśmy projekty badawcze 

o istotnym znaczeniu dla rozwoju medycyny i farmacji.

• Stworzyliśmy wybitnym polskim naukowcom możliwości 

rozwoju w naszym kraju. Nie tylko zatrzymujemy talenty 

w Polsce, ale także przyczyniamy się do powrotu tych, 

którzy wcześniej szukali swojej szansy za granicą.

• Dzieliliśmy się nowoczesną wiedzą i najnowszymi 

doniesieniami medycznymi z lekarzami, farmaceutami, 

naukowcami i studentami poprzez cykliczne, kompleksowe 

programy edukacyjne (Europejski Program Edukacyjny, 

Pharma Wiedzy). 

• Tworzyliśmy i udostępnialiśmy nowoczesne narzędzia pracy 

dla lekarzy (m.in. platforma DrWidget).

NASZE SUKCESY lekarzy wzięło udział 

w konferencjach 

zorganizowanych 

przez Polpharmę 

w latach 2013–2014

w

z

w

15 000
ponad 

lekarzy korzysta z serii naszych 

aplikacji mobilnych DrWidget, 

m.in. z aplikacji Baza Leków

zawierającej ponad 15 000
opisów produktów leczniczych

l

a

m

z

o

30 000
ponad

Polpharma od wielu lat angażuje się w działania na rzecz rozwoju polskiej nauki i medycyny. Ścisła współpraca ze środowiskiem 

naukowym pomaga nam w tworzeniu nowoczesnych leków oraz doskonaleniu istniejących produktów i technologii ich wytwarzania. 

Naszą wiedzą o najnowszych doniesieniach naukowych i wieloletnim doświadczeniem dzielimy się z lekarzami i farmaceutami, 

wspierając ich w niesieniu pomocy pacjentom. 

Pozycja wiodącej polskiej fi rmy farmaceutycznej zobowiązuje nas w sposób szczególny do odpowiedzialności za rozwój polskiej farmacji. 

Sprzyjamy inicjatywom, które tworzą przyjazny klimat dla nauki i innowacyjności, a utalentowanym polskim naukowcom pomagamy 

w pełni wykorzystać ich potencjał. Zależy nam na tym, aby polscy naukowcy byli motorem rozwoju naszego kraju i nie musieli szukać 

dla siebie perspektyw na emigracji. Dlatego tworzymy stabilne miejsca pracy dla wysoko wykwalifi kowanych specjalistów i wciąż 

doskonalimy kulturę innowacyjności wewnątrz naszej fi rmy. 

Reinwestujemy większość naszych zysków w nowoczesne technologie i rozwój nowych produktów, w tym leków biologicznych. 

Branża farmaceutyczna, zgodnie z klasyfi kacją OECD, jest jednym z trzech najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Jesteśmy 

dumni z faktu, że mamy w tym swój znaczący udział.

Sebastian Szymanek, 

Członek Zarządu Polpharma SA oraz Polpharma Biuro Handlowe, 

Dyrektor Generalny Polska

pomysłów pracowników zostało 

uznanych za innowacje w ramach 

programu Nagroda Innowacyjności 
29 granty o łącznej wartości 

ponad 1,3 mln zł przyznała 

Naukowa Fundacja Polpharmy 
4

• Wzmocnimy wewnętrzną kulturę

sprzyjającą generowaniu innowacji, dzieleniu 

się wiedzą, wzajemnemu inspirowaniu 

i nagradzaniu najlepszych pomysłów 

zgłaszanych przez pracowników – wzrost 

liczby oddolnych inicjatyw o 30%.

• Będziemy efektywnie wykorzystywać 

fundusze unijne pozyskiwane przez fi rmę 

na innowacyjne projekty. 

• Będziemy budować partnerstwa 

z innymi podmiotami w kraju i za granicą 

w celu skutecznego wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań oraz 

zaawansowanych terapii, 

w tym leków biologicznych. 

• Powołamy koordynatora działań wewnątrz 

fi rmy w celu szybkiej oceny innowacyjnych 

projektów kierowanych do Polpharmy 

przez uczelnie i instytuty badawcze.

• Wsparcie badań w dziedzinie farmacji 

i medycyny realizowane przez Naukową 

Fundację Polpharmy będzie skoncentrowane 

na młodych naukowcach.

• Naukowa Fundacja Polpharmy będzie 

popularyzowała wyniki badań swoich 

stypendystów w postaci regularnie 

wydawanego czasopisma.

• Będziemy aktywnym uczestnikiem prac 

związanych z budową programu sektorowego 

dotyczącego wsparcia rozwoju innowacji 

w przemyśle farmaceutycznym. 

• Utrzymamy wysoki poziom merytoryczny 

wykładów w ramach Europejskiego 

Programu Edukacyjnego, weryfi kowany 

przez uczestników warsztatów.

KLUCZOWE M IERNIKI

NASZE ZOBOWIĄZANIA

12. Wdrażamy innowacyjne 

rozwiązania.

13. Budujemy pomost między nauką 

i biznesem.

14. Edukujemy środowiska medyczne 

i farmaceutyczne.
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Innowacyjność rozumiemy nie tylko jako 

inwestycje w supernowoczesne laboratoria 

czy rozwój nowych leków, ale także jako 

codzienne, niekończące się doskonalenie 

terapii udostępnianych naszym pacjentom. 

Ten rodzaj innowacyjności, nazywanej 

inkrementalną, przejawia się m.in. w stałym 

ulepszaniu procesów produkcji, nowych 

metodach syntezy substancji, redukcji 

działań niepożądanych czy poprawy form 

aplikacji służących zwiększeniu komfortu 

pacjentów. Rozwijamy także innowacje 

technologiczne, marketingowe, organiza-

cyjne i udoskonalające, dzięki którym ulep-

szamy naszą organizację, lepiej funkcjonu-

jemy na rynku i coraz skuteczniej służymy 

pacjentom.

Tak pojmowana innowacyjność jest 

ważnym elementem naszej strategii CSR. 

Zgodnie z jej zapisami, chcemy zwiększyć 

potencjał wykorzystania innowacji, przede 

wszystkim poprzez wzmocnienie kultury 

12. wdrażamy innowacyjne rozwiązania

innowacja niejedno ma imię 

innowacyjności w Polsce, ale również 

wewnątrz naszej fi rmy. Kładziemy nacisk 

na dialog, partnerstwo i tworzenie nowo-

czesnych platform współpracy z nauką. 

W latach 2010–2015 polskie spółki Grupy 

Polpharma zgłosiły do ochrony 23 wynalaz-

ki dotyczące syntezy substancji aktywnych 

(10 zgłoszeń patentowych), a także techno-

logii otrzymywania gotowych postaci leków 

oraz ich dawkowania (13 zgłoszeń). W tym 

samym okresie uzyskaliśmy 8 patentów, 

z czego 2 dotyczą substancji farmaceutycz-

nych i 6 – gotowych postaci leku. 

Szczególne znaczenie dla komfortu pacjen-

tów mają wynalazki związane z następu-

jącymi substancjami: imatinib (mniejsze 

tabletki), tianeptyna (bardziej powtarzalny 

profi l uwalniania), olopatadyna (mniej 

podrażnień oka) oraz połączenie ramiprylu 

i indapamidu (schemat dawkowania 

wymagający mniejszej liczby tabletek 

do przyjęcia). 

zgłosili najbardziej wartościowe inicjatywy. 

Przy ocenie pomysłów bierzemy pod uwagę 

korzyści fi nansowe, potencjał do kreowania 

wartości w przyszłości, kreatywność, syste-

mowe podejście oraz produktywność wie-

dzy. W latach 2013–2014 zaakceptowanych 

zostało 29 z 41 zaproponowanych inicjatyw. 

Wartość fi nansowa pomysłów zgłoszonych 

w tym okresie przez pracowników wyniosła  

ok. 1 mln zł i rośnie wraz z upływem czasu 

od udanego wdrożenia. 

W ramach programu „Podziel się pomysłem” 

zachęcamy pracowników odpowiedzialnych 

za sprzedaż i marketing do zgłaszania nowa-

torskich rozwiązań pozwalających budować 

jeszcze trwalsze relacje z klientami. W 2014 

roku wdrożono m.in. stałe konsultacje 

lekarzy POZ ze specjalistami (Czwartki ze 

specjalistami) i szkolenia z obsługi kompute-

ra dla lekarzy 50+ (Każdy potrafi ). 12.
N

asza strategia zakłada reinwesty-

cję zysków ze sprzedaży leków 

w innowacyjne rozwiązania i roz-

wój potrzebnych pacjentom produktów. 

W 7 ośrodkach badań i rozwoju Polpharmy 

pracuje ponad 400 wysokiej klasy specjali-

stów, tworzących 30–40 nowych rozwiązań 

rocznie. Jeden z naszych priorytetów to leki 

biologiczne, które są nadzieją dla pacjentów 

cierpiących na ciężkie schorzenia. Nasz 

Oddział Biotechnologii w Gdańskim Parku 

Naukowo-Technologicznym jest najnowo-

cześniejszym ośrodkiem badawczym tego 

typu w Polsce. 

Pielęgnujemy twórczą kulturę organizacyj-

ną, stanowiącą naturalne podłoże dla inno-

wacyjności. Wzmacniamy klimat, w którym 

pracownicy nie boją się ryzyka związanego 

z innowacyjnością, są doceniani za otwar-

tość i gotowość do kwestionowania status 

quo. Dbamy o to, by kreatywność, cieka-

wość świata i entuzjazm cechowały pracow-

ników wszystkich działów, nie tylko tych 

stricte związanych z badaniami i rozwojem. 

Zwracamy uwagę na efektywny przepływ 

informacji pomiędzy działami biorącymi 

udział w innowacyjnych procesach, zwłasz-

cza pomiędzy zespołami badawczo-rozwo-

jowymi, technicznymi i marketingowymi.

Zapewniamy pracownikom możliwość ciągłe-

go doskonalenia kwalifi kacji pozwalających 

na realizację najbardziej ambitnych projektów 

(więcej na str. 52-54). Premiujemy niesza-

blonowe myślenie, samodzielność i wszelkie 

inicjatywy podnoszące poziom innowacyj-

ności i konkurencyjności naszej fi rmy. 

Od 2007 roku prowadzimy wewnętrzne 

Biuro Innowacji i przyznajemy „Nagrody 

Innowacyjności” pracownikom, którzy 

Marzio Mercuri, 

Szef Biura 

Innowacji, 

Dyrektor 

Operacji 

Technicznych 

Grupy Polpharma

Jako pomysłodawca i lider programu innowa-

cyjności w Grupie Polpharma jestem bardzo 

dumny z rezultatów, jakie dotąd osiągnęli-

śmy. Od powstania Biura Innowacji w roku 

2007 rozwinęliśmy 360 inicjatyw pracow-

niczych, z których 206 zostało uznanych za 

przełomowe dla udoskonalania naszych pro-

cesów, technologii i rozwoju organizacyjnego. 

Oprócz istotnego wkładu w wyniki fi nansowe 

fi rmy (ponad 2% EBIDTA), program przyczy-

nił się do poprawy zaangażowania pracow-

ników w realizację celów biznesowych, 

transferu wiedzy pomiędzy departamentami 

oraz rozwoju talentów. Był kamieniem milo-

wym w budowie kultury innowacyjności we 

wszystkich obszarach, co – w mojej opinii – 

stanowi największą wartość dla długofalowe-

go rozwoju naszej organizacji.

MAPA INNOWACJI W GRUPIE POLPHARMA

większe bezpieczeństwo produktu 

i ograniczenie działań niepożądanych

lepszy komfort stosowania leku i poprawa przestrzegania 

zaleceń terapeutycznych przez pacjenta

wyższa skuteczność terapii

obniżenie kosztów produkcji

pozytywny wpływ na środowisko naturalne

lepsza organizacja i podniesienie efektywności pracy

skuteczniejsza komunikacja z pacjentem 

oraz środowiskiem medycznym i farmaceutycznym

EFEKTY WDR AŻANIA INNOWACJ I :
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ISTOTNIE ULEPSZONA METODA TERAPEUTYCZNA: 

nowa droga podania 

dla danej substancji aktywnej 

nowe dawki

UNIKALNE SYSTEMY   wspierające

monitorowanie efektywności pracy 

prognozowanie sprzedaży 

kontrolę zapasów w kanałach dystrybucji 

zarządzanie pracą i badaniami w laboratorium

wykraczające poza utarte schematy  KAMPANIE REKLAMOWE

nowatorskie  KAMPANIE EDUKACYJNE

PROGRAMY I APLIKACJE  wspierające przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjenta

efektywne wykorzystanie  MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH  w komunikacji z pacjentami

organizowane na bezprecedensową skalę  KONFERENCJE I UŻYTECZNE NARZĘDZIA 

wspierające pracę oraz rozwój zawodowy lekarzy i farmaceutów

nowoczesne  NARZĘDZIA WSPARCIA SPRZEDAŻY 

ISTOTNIE ULEPSZONY PRODUKT: 

nowoczesna formulacja 

nowa forma podania 

zmodyfi kowany skład 

poprawa smaku 

nowe dawki

ISTOTNIE ULEPSZONY PROCES: 

nowa droga syntezy 

Dwie substancje aktywne 

w jednej tabletce

Iniekcje o modyfi kowanym 

uwalnianiu podawane raz 

na miesiąc lub raz na 3 miesiące

Tabletki do żucia

Tabletki szybko rozpadające się 

w jamie ustnej 

Leki okulistyczne bez drażniących 

środków konserwujących
Zamaskowanie goryczki 

w lekach pediatrycznych

Iniekcje 

w formie emulsji
Bardziej efektywna i bezpieczna 

dla środowiska metoda syntezy substancji 

stosowanych w terapii osteoporozy
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Jesteśmy dumni z faktu, że Polpharma 

ulokowała w Gdańskim Parku Naukowo-

-Technologicznym swoje laboratorium, 

które jest najnowocześniejszym centrum 

biotechnologii w Polsce. Firma inwestuje 

w innowacyjne technologie i tworzy 

miejsca pracy dla wysoko wykwalifi ko-

wanych specjalistów, zatrzymując ich 

tym samym w kraju.

Jest też przykładem owocnej współpracy 

biznesu ze środowiskiem naukowym. 

Nasze wspólne przedsięwzięcie Gdansk 

Life Sciences Center umożliwi rozwój 

innowacyjnych pomysłów zgłaszanych 

przez młodych naukowców, przyczyniając 

się tym samym do rozwoju Pomorza 

i polskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Teresa Kamińska,  

Prezes Pomorskiej 

Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej

Podjęcie pracy w Oddziale Biotechnologii 

w Gdańsku nie było dla mnie zwykłym 

krokiem na ścieżce kariery – to był skok do 

przodu w „siedmiomilowych butach”. Gdy 

w 2007 roku zakończyłem doktorat, pracu-

jąc jako asystent na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, podjąłem decyzję 

o wyjeździe do Irlandii. Przez siedem lat 

pracowałem w branży farmaceutycznej 

i poznałem realia panujące w czołowych 

fi rmach produkujących lub opracowujących 

nowe leki. Przez cały ten czas marzyłem, 

że kiedyś przyjdzie moment powrotu 

do Polski. Polpharma, tworząc Oddział 

Biotechnologii, stała się dla mnie bramą 

nie tylko do powrotu do kraju, ale także 

do świata leków biologicznych. Zadawa-

łem sobie pytanie, czy to możliwe, aby 

tak skomplikowane produkty mogły być 

opracowywane w Polsce. To wydawało się 

dość nieprawdopodobne. W tej chwili mam 

poczucie, że uczestniczę w czymś wielkim, 

w projekcie, który na skalę Polski jest wy-

jątkowy i unikalny.

Tomasz Welerowicz, 

Koordynator 

ds. Analityki i Kontroli 

Jakości, Oddział 

Biotechnologii 

Polpharma SA 

w Gdańsku

W 2014 roku, w odpowiedzi na potrze-

by środowiska lekarskiego i pacjentów, 

prowadziliśmy prace nad nowym kształtem 

tabletki ACARD. Kształt serca przypomina 

o regularnym braniu tabletek, sprzyjając 

przestrzeganiu zaleceń lekarskich. Nowe 

tabletki są dostępne od 2015 roku.

Oddział Biotechnologii w Gdańsku 

– wizytówka innowacyjności

Nowoczesne centrum biotechnologiczne 

Polpharmy w Gdańskim Parku Naukowo-

-Technologicznym zajmuje się rozwojem 

i produkcją leków biologicznych, które są 

przyszłością medycyny w walce z przewle-

kłymi, ciężkimi chorobami. 

Otwarty w 2012 roku ośrodek jest najno-

wocześniejszym tego typu obiektem 

w Polsce. Najzdolniejszym młodym 

naukowcom tworzy on wyjątkową szansę 

– pracy z uznanymi ekspertami z branży 

biotechnologicznej i kontaktu z najlepszymi 

światowymi technologiami. 

Na 2,6 tys. m2 Centrum zlokalizowane 

są laboratoria rozwojowe oraz instalacje 

do produkcji leków biologicznych w stan-

dardzie GMP (Good Manufacturing Practice 

– Dobra Praktyka Wytwarzania). Centrum 

zatrudnia już 60 wysokiej klasy specjalis-

tów i dalej intensywnie się rozwija (dane 

za 2015 rok). Zgodnie z dewizą Oddziału 

Biotechnologii – Nasza przyszłość jest 

tutaj – otwieramy przed młodymi, polskimi 

naukowcami unikalne możliwości by tu, 

w Polsce, mogli realizować swoje naukowe 

i zawodowe ambicje. Kilku utalentowanych 

biotechnologów już zdecydowało się 

wrócić do Polski i związać swoją karierę 

z Grupą Polpharma.

Innowacje przyciągają najlepszych

Nasza fi rma jest jednym z największych 

inwestorów w badania i rozwój w Polsce. 

W raporcie opublikowanym w 2013 roku 

przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 

zajęliśmy 5. miejsce w gronie 795 polskich 

przedsiębiorstw pod kątem wydatków na 

R&D. Tworzymy dzięki temu szansę rozwo-

ODSETEK M ŁODYCH NAUKOWCÓW (DO 35. ROKU ŻYCIA) 
W ODDZ IALE BIOTECH NOLOG I I

XII 2013XII 2013 XII 2014XII 2014

ŁĄCZNE ZATRUDNIENIE 2121 4747

DO 35. ROKU (WŁĄCZNIE)
1313 2828

DO 35. ROKU (WŁĄCZNIE) 61,90%61,90% 59,57%59,57%

ju w kraju wybitnym polskim naukowcom 

i najbardziej uzdolnionym absolwentom. 

Nie tylko zatrzymujemy najlepszych, ale 

także przyczyniamy się do powrotu utalen-

towanych emigrantów. 

Rada Doradców Naukowych 

W działalności badawczo-rozwojowej klu-

czową rolę odgrywa możliwość konfrontacji 

nowatorskich pomysłów z najnowszym 

stanem wiedzy. Dostęp do aktualnych 

informacji i nowinek naukowych zapewnia 

nam współpraca ze środowiskiem nauko-

wym. Nasz Departament Badań i Rozwoju 

Zakładu API, opracowujący i doskonalą-

cy technologie wytwarzania substancji 

farmaceutycznych, od lat korzysta – na 

zasadzie umów o współpracę oraz umów 

grantowych i konsorcjów – z doświadczenia 

naukowców z najlepszych polskich uczelni 

i ośrodków naukowych, m.in. Politechniki 

Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej i Instytutu 

Chemii Organicznej PAN. 

W celu jeszcze efektywniejszego transferu

najnowszej wiedzy w maju 2014 roku 

powołaliśmy Radę Doradców Naukowych 

(Scientifi c Advisory Board – SAB) Zakładu 

API, której skład zmienia się w zależności 

od tematyki rozwijanych projektów. Zapro-

szenie do takiej formy współpracy przyjęli 

dobrze znani w polskim i międzynarodo-

wym środowisku naukowym profesorowie. 

Członkowie Rady prowadzą cykliczne 

warsztaty i seminaria dla zespołu Departa-

mentu Badań i Rozwoju Zakładu API. Tech-

nolodzy Departamentu mogą też w szybki 

sposób (e-mail, telefon) skontaktować się z 

ekspertem w danej dziedzinie. 

Bardzo dużą wagę przykładamy również do 

tego, by dostarczać pacjentom i lekarzom 

jak najlepszy serwis oparty na najnowszej 

wiedzy medycznej. W tym celu regularnie 

spotykamy się na tzw. Advisory Boards 

z najlepszymi specjalistami, liderami opinii 

w danej dziedzinie medycyny. Dzięki tym 

spotkaniom mamy możliwość poznać naj-

nowsze zalecenia i rozwiązania terapeutycz-

ne, które możemy potem systematycznie 

wdrażać. W latach 2013–2014 odbyło się 

19 spotkań Advisory Boards, dotyczących 

kilkunastu obszarów terapeutycznych, 

m.in. alergologii, gastrologii, ginekologii, 

neurologii, oftalmologii, dermatologii, 

kardiologii i diabetologii. 

Nagrody za innowacyjność

Już od 80 lat udowadniamy, że warto wie-

rzyć w rozwój nauki, mieć odwagę zmieniać 

świat i działać według najwyższych standar-

dów jakości. Cieszymy się, że nasze innowa-

cyjne działania są zauważane i doceniane. 

Szczególne znaczenie mają dla nas:

• Nagroda Prezydenta RP w kategorii 

Innowacyjność (2013) za opraco-

wanie innowacyjnych technologii 

i wdrożenie do produkcji serii substan-

cji aktywnych z grupy leków przeciw 

osteoporozie,

• 1. miejsce wśród dużych fi rm na Liście 

500 najbardziej innowacyjnych przed-

siębiorstw w Polsce w 2011 roku, w 

rankingu przygotowanym przez Instytut 

Nauk Ekonomicznych PAN (ranking 

sporządzony w 2013 roku),

• Innowator Wprost dla Oddziału 

Biotechnologii w Gdańsku w kategorii 

Nauka (2014) za stworzenie najnowocze-

śniejszego w Polsce centrum biotechno-

logicznego w Gdańskim Parku Naukowo-

-Technologicznym,

• I miejsce w gronie dużych fi rm 

w I edycji konkursu „Inicjator inno-

wacji” (2015), organizowanego przez 

tygodnik „Newsweek”.

UZASADNIENIE JURORÓW 
KONKURSU „NEWSWEEK A”
Polpharma nie tylko skupia się na rozwoju 

swoich produktów, ale co roku uruchamia 

projekty związane z innowacjami społecz-

nymi, marketingowymi i organizacyjnymi. 

Nagrodę przyznajemy za konsekwentne 

podejście do kreowania i pielęgnowania in-

nowacji. Doceniamy przemyślaną strukturę 

zarządzania innowacją i działania na rzecz 

rozwoju innowacyjnej kultury organizacyj-

nej, w której innowatorów się poszukuje 

i motywuje. Pragniemy szczególnie wyróżnić 

Polpharmę za jej podejście do modelu open 

innovation, za rozwiniętą świadomość tego, 

że współpraca na rzecz swojego najbliższego 

otoczenia to korzyść obustronna i bardzo 

wartościowa. To tutaj nauka spotyka się

z biznesem, stanowiąc doskonały przykład 

wykorzystywania efektów synergii.

• prof. Janusz Rachoń (edycja I, II)

• prof. Karol Lesław Grela (edycja I, II)

• prof. Piotr Kiełbasiński (edycja I)

• prof. Andrzej W. Lipkowski (edycja I)

• prof. Jacek Młynarski (edycja II)

S KŁAD R ADY DOR ADCÓW 
NAUKOW YCH ZESPOŁU API 

Inwestujemy znaczące środki w rozwój 

nowych produktów. Naszą domeną są 

leki generyczne, dzięki którym umożli-

wiamy szerokiej grupie pacjentów dostęp 

do nowoczesnej terapii. Jesteśmy także 

jedynym producentem w Polsce, który 

na dużą skalę wytwarza substancje 

farmaceutyczne (API), niezbędne do 

produkcji leków. 

Sukces obszaru API to dowód na innowa-

cyjność nie tylko technologiczną, ale 

i organizacyjną. Odeszliśmy od wielkoto-

nażowej, prostej, nierentownej produkcji 

na rzecz zaawansowanych substancji, 

wytwarzanych na bazie najnowocześniej-

szych technologii. Wspólnie ze środo-

wiskiem naukowym ulepszamy nasze 

procesy i opracowujemy zupełnie nowe 

ścieżki syntezy, które są bardziej efektyw-

ne i bezpieczne dla środowiska. Przykła-

dami mogą być substancje stosowane 

w leczeniu zaburzeń erekcji czy oste-

oporozy, których technologie zdobyły 

nagrody w dziedzinie innowacyjności.

Bogdan Maślanek, 

Dyrektor Zakładu 

API, Polpharma SA
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Z
ależy nam na tym, by Polska była 

krajem, który buduje swoją konku-

rencyjność w oparciu o  zaawanso-

wane technologie, gdzie wiedza i kreatyw-

ność naukowców znajdują przełożenie na 

produkty i usługi, które służą społeczeń-

stwu. Dlatego chcemy budować pomost 

pomiędzy nauką i biznesem, inicjując oraz 

angażując się w różnorodne działania, 

wspierające efektywną wymianę wiedzy 

i przyczyniające się do wzrostu innowacyj-

ności Polski. 

13. budujemy pomost 
pomiędzy nauką i biznesem

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem najważ-

niejszych inicjatyw, konferencji i spotkań, 

gdzie, wspólnie z innymi podmiotami 

z różnych sektorów, szukamy odpowiedzi na 

to, jak oprzeć rozwój Polski na fundamencie 

innowacyjności. Nasi eksperci wspierają 

prace Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki i Koali-

cji na rzecz Polskich Innowacji. Podjęliśmy, 

wspólnie z partnerami, skuteczne działania 

na rzecz objęcia województwa pomorskie-

go tzw. inteligentną specjalizacją regionu 

(„Technologie medyczne w zakresie chorób 

cywilizacyjnych i okresu starzenia się społe-

czeństwa”). 

Budowanie wspólnie z organizacjami 

rządowymi i pozarządowymi środowi-

ska przyjaznego innowacjom tworzy 

nam przestrzeń dla realizacji projektów 

innowacyjnych. Sprzyjające warunki 

podatkowe, prawne oraz system dotacji 

sprawiają, że fi rmy, niezależnie od wiel-

kości, mogą inwestować więcej środków 

w badania i rozwój, realizować projekty 

o wysokim ryzyku i tym samym poszuki-

wać innowacyjnych, dających przewagi 

konkurencyjne rozwiązań. 

Jak pokazują dane GUS, 2014 rok był 

rekordowym pod względem wzrostu 

nakładów na działalność badawczą 

i rozwojową w sektorze przedsiębiorstw. 

Na prace badawczo-rozwojowe przezna-

czyły one ponad 7,5 mld zł, czyli o 19,7% 

więcej niż w 2013 roku. Zatem współ-

działanie w trójkącie biznes – nauka – 

administracja przynosi już pierwsze 

owoce. Udział w takich inicjatywach to 

szansa na budowanie pozycji polskiego 

sektora farmaceutycznego, ale także 

ogromna odpowiedzialność za przyszłość 

polskiej działalności badawczo-rozwo-

jowej.

Monika 

Lamparska-Przybysz,

Kierownik 

ds. Pozyskiwania 

Funduszy, 

Polpharma SA

Samodzielnie i w partnerstwach realizu-

jemy programy na rzecz rozwoju polskiej 

nauki, promocji wynalazczości i komercja-

lizacji innowacyjnych pomysłów służących 

społeczeństwu.

Wspieramy młodych naukowców 

na różnych etapach ich rozwoju zawodowe-

go. Dbamy też o przyszłe talenty, promu-

jąc wśród młodzieży naukę jako ciekawy 

pomysł na życie. 

Nasze działania w tym zakresie obejmują 

głównie:

• fi nansowanie badań naukowych 

w dziedzinie medycyny i farmacji; 

organizowane przez Naukową Fundację 

Polpharmy konkursy grantowe i progra-

my stypendialne są ukierunkowane 

na naukowców do 35. roku życia, 

• odkrywanie i wspieranie talentów – 

poprzez własne inicjatywy oraz mecenat  

(„Eureka DGP! Odkrywamy polskie 

wynalazki”, „Supertalenty w medycynie” 

Pulsu Medycyny),

razem na rzecz przyszłości 

polskiej nauki

• tworzenie młodym ludziom szans na 

rozwój zawodowy – poprzez programy 

stażowe dla absolwentów oraz projekty 

skierowane do Polaków studiujących 

na zagranicznych uczelniach,

• współpracę ze studenckimi kołami na-

ukowymi – wspólne projekty, dzielenie 

się wiedzą.

Priorytetem dla Polpharmy zawsze były 

potrzeby pacjenta. Z tej fi lozofi i wywodzi 

się Naukowa Fundacja Polpharmy. 

Jej głównym celem jest fi nansowanie 

projektów badawczych o wyjątkowym 

znaczeniu dla rozwoju medycyny i farma-

cji. Corocznie organizujemy konkurs, 

na który wpływają bardzo dobre projekty, 

a to oznacza, że mamy w Polsce znako-

mitych naukowców, gotowych do pro-

wadzenia badań na wysokim poziomie. 

Granty otrzymują autorzy prac najwyżej 

ocenionych przez recenzentów i Radę 

Naukową Fundacji.

Działalność Fundacji jest wyrazem 

odpowiedzialności Polpharmy za kondy-

cję polskiej nauki, mającej bezpośrednie 

przełożenie na jakość życia i zdrowia 

społeczeństwa. Jesteśmy jedynym 

prywatnym podmiotem w Polsce, który 

już od 14 lat fi nansuje badania naukowe 

z dziedziny medycyny i farmacji. Nagra-

dzane projekty dotyczą głównie badań 

podstawowych, których celem jest 

poznanie mechanizmów powstawania 

chorób. To pierwszy krok do odkrycia 

nowych leków i metod diagnostycznych, 

które, mamy nadzieję, posłużą do walki 

z nieuleczalnymi dotąd schorzeniami.

Bożenna Płatos, 

Kierownik 

Naukowej Fundacji 

Polpharmy

Długofalowym wsparciem polskiej nauki 

zajmuje się Naukowa Fundacja Polpharmy. 

Zgodnie z dewizą – Pomagamy Ludziom 

Nauki – partycypujemy w rozwoju 

nauk farmaceutycznych i medycznych 

poprzez fi nansowanie badań naukowych 

w tych dziedzinach. 

Już od 14 lat organizujemy konkurs gran-

towy dla naukowców zaangażowanych 

w badania z zakresu medycyny i farmacji. 

Akceptując i przejmując ryzyko związane 

z badaniami podstawowymi, bo takie naj-

częściej fi nansujemy, tworzymy utalento-

wanym badaczom warunki do ich realizacji. 

Zależy nam na nowatorskich, odważnych 

i wizjonerskich projektach.

Z Zarządem Fundacji współpracuje Rada 

Naukowa, złożona z autorytetów naukowych 

z dziedziny farmacji i medycyny. Osoby te 

pełnią swoje funkcje pro publico bono, a ich 

rekomendacje odnośnie do wyboru fi nanso-

wanych projektów są w pełni autonomiczne 

i podyktowane wyłącznie względami mery-

torycznymi. Nagradzane są tylko najlepsze 

projekty, które otrzymały najwięcej punktów 

od recenzentów i które dają nadzieję na 

powstanie nowych, oryginalnych rozwiązań. 

W trzynastu dotychczasowych edycjach 

konkursu rozdysponowaliśmy blisko 

16,5 mln zł, dzięki którym 62 zespoły 

badawcze mogły kontynuować i rozwijać 

badania naukowe. Realizacja 51 projektów 

została już zakończona, a ich wyniki opu-

blikowane w renomowanych czasopismach 

naukowych o wysokim współczynniku 

cytowalności (Impact Factor). 

Fundacja wspiera także najzdolniejszych 

doktorantów poprzez realizowany od 2006 

roku program stypendialny. W pięciu edy-

cjach organizowanego co dwa lata konkursu 

przyznaliśmy 37 stypendiów naukowych 

o łącznej wartości 370 tys. zł. Od dziesięciu 

lat fundujemy także nagrody w prestiżo-

wym Ogólnopolskim Konkursie Prac Ma-

gisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, 

organizowanym od ponad 40 lat przez 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. 

W 2012 roku Fundacja rozpoczęła nowy 

program – Grant rekomendowany – któ-

rego celem jest współfi nansowanie badań 

naukowych prowadzonych przez młodych 

naukowców. W 2014 roku dwa granty 

o łącznej wartości 100 tys. zł otrzymali 

zwycięzcy konkursu organizowanego przez 

Polskie Towarzystwo Okulistyczne. 

Więcej informacji na temat działalności 

Fundacji oraz wspieranych przez nią pro-

jektów można znaleźć w Raporcie Rocznym 

Fundacji wydanym w połowie 2015 roku. 

WSPARCIE UDZ IELON E PRZEZ NAUKOWĄ FUN DACJĘ POLPHARMY 
W LATACH 2013–2014

RODZAJ WSPARCIA 2013 2014

Wartość grantów przyznanych w ramach konkursu 

na projekty badawcze

325 200 zł 977 250 zł

Liczba przyznanych grantów 1 3

Liczba recenzowanych projektów 16 22

Konkurs stypendialny (rozstrzygnięcie w 2015 roku) 19 wniosków

Ogólnopolski Konkurs PTFarm na najlepszą pracę magisterską 

dla studentów wydziałów farmaceutycznych

3 nagrody 

(o łącznej wartości 

5000 zł)

3 nagrody 

(o łącznej wartości 

5000 zł)

Grant rekomendowany 2 granty (o łącznej 

wartości 100 000 zł)

KWOTA ŁĄCZNEGO WSPARCIA 330 200 zł 1 082 250 zł
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Pomagamy zmieniać idee w realne 

rozwiązania

Młoda polska gospodarka rynkowa nie 

wypracowała jeszcze w pełni efektywnych 

mechanizmów fi nansowania innowacyj-

nych pomysłów autorstwa rodzimych 

naukowców. Dlatego chętnie angażujemy 

się w działania, które wypełniają tę lukę.

Zacznij.to z nami! 

Byliśmy partnerem Zacznij.biz, konkursu 

organizowanego przez Konfederację Lewia-

tan i Lewiatan Business Angels. Uczestnicy 

konkursu – właściciele mikrofi rm z sektora 

high-tech, naukowcy i studenci – mieli 

możliwość zainteresowania swoimi pomy-

słami potencjalnych inwestorów i zdobycia 

środków umożliwiających rozwój oraz 

wdrożenie nowych technologii. Uczestnicy 

wzięli też udział w warsztatach na temat 

skutecznej komercjalizacji pomysłów. 

Złoty Skalpel

Od 2014 roku jesteśmy partnerem konkur-

su Złoty Skalpel, organizowanego przez 

niezależne pismo medyczne „Puls Medycy-

ny”. Konkurs od 8 lat nagradza wybitnych 

innowatorów w polskiej ochronie zdrowia. 

I nagrodę w 6. edycji oraz grant naukowy 

ufundowany przez Polpharmę otrzymał 

Zespół Hemodynamiczny z Europejskiego 

Centrum Zdrowia w Otwocku. Zespół 

prof. Adama Torbickiego, jako trzeci na 

świecie, po Japonii i Norwegii, wdrożył 

w Polsce balonową angioplastykę tętnic 

płucnych dla chorych z nadciśnieniem 

zakrzepowo-zatorowym, którzy wcześniej 

nie kwalifi kowali się do leczenia kardiochi-

rurgicznego. 

Eureka DGP! Odkrywamy polskie 

wynalazki

Angażujemy się także w inicjatywy, które 

wspierają wynalazczość na polskich uczel-

niach. Objęliśmy mecenatem dwie edycje 

(2013/2014 i 2014/2015) konkursu Eureka 

DGP! Odkrywamy polskie wynalazki, 

organizowanego przez „Dziennik. Gazetę 

Prawną”, fundując granty naukowe dla 

laureatów (30 tys. zł w każdej edycji). 

W I edycji zwyciężył zespół naukowców 

z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę 

przyznano za „Testy diagnostyczne do 

identyfi kacji szczepów bakteryjnych oraz 

sposoby ich wytwarzania”. Wynalazek po-

zwala znacznie szybciej dobrać pacjentowi 

odpowiedni antybiotyk, co przy zakażeniach 

bakteryjnych ma kluczowe znaczenie, nie-

rzadko na wagę życia. W II edycji pierwszą 

nagrodę otrzymał zespół z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za wynalazek pod nazwą 

„Sposób detekcji bakterii i grzybów metodą 

nested”, który umożliwia szybką i tanią 

diagnostykę sepsy.

O  INTELIGENTNA SPECJALIZACJA 
REG IONU POMORZA
Nowa perspektywa fi nansowa Unii Euro-

pejskiej na lata 2014–2020 zakłada nowy 

sposób podziału unijnych funduszy spój-

ności. Premiowane będą tzw. inteligentne 

specjalizacje, czyli – cytując Komisję Eu-

ropejską – „identyfi kowanie wyjątkowych 

cech i aktywów każdego kraju i regionu, 

podkreślanie przewagi konkurencyjnej każ-

dego regionu oraz skupianie regionalnych 

partnerów i zasobów wokół wizji ich przy-

szłości ukierunkowanej na osiągnięcia”. Wy-

bór inteligentnej specjalizacji oznacza także 

„wzmacnianie regionalnych systemów 

innowacji, maksymalizowanie przepływów 

wiedzy oraz rozpowszechnianie korzyści 

wynikających z innowacji w obrębie całej 

gospodarki regionalnej”.

W czerwcu 2011 roku Rada Unii Europej-

skiej przyjęła wniosek, by państwa człon-

kowskie postrzegały politykę zdrowotną 

nie tylko jako źródło wydatków, ale też 

jako inwestycję i motor ekonomicznego 

rozwoju. To podkreślenie wagi cywilizacyj-

nego wyzwania, jakim jest starzenie 

się europejskich społeczeństw. W ślad 

za deklaracjami unijnych decydentów idą 

konkretne fundusze europejskie na działa-

nia i projekty, które dają nadzieję na istotną 

poprawę w obszarze profi laktyki i leczenia, 

w tym chorób cywilizacyjnych. 

W województwie pomorskim, w wyjąt-

kowy sposób na tle innych regionów, 

przyjęliśmy oddolny, partnerski proces 

defi niowania inteligentnych specjalizacji, 

gdzie w otwartej  i konkurencyjnej 

formule władze regionalne wybrały 

spośród zgłoszonych propozycji te 

o największym potencjale rozwojowym. 

Konkursowy tryb wyboru specjalizacji 

uruchomił bardzo aktywny proces przed-

siębiorczego odkrywania, angażując 

do współpracy różnorodnych partnerów 

z regionu, reprezentujących biznes, 

naukę, instytucje otoczenia biznesu 

i organizacje pozarządowe. W bezpo-

średnią współpracę z zainteresowanymi 

partnerami włączone zostały podmioty 

kluczowe do budowania kooperacji 

pomiędzy nauką a biznesem. Wśród nich 

była Polpharma, która podjęła się roli 

lidera specjalizacji „Technologie medycz-

ne w zakresie chorób cywilizacyjnych 

i okresu starzenia się”. Doceniamy wkład 

Polpharmy w rozwój innowacyjności 

Pomorza oraz jej zaangażowanie w two-

rzenie międzysektorowych partnerstw. 

Liczymy na to, że dzięki silnej integracji 

środowisk biorących udział w budowie 

inteligentnych specjalizacji gospodar-

czych powstanie wiele nowych i inno-

wacyjnych przedsięwzięć, projektów oraz 

produktów, które po skomercjalizowaniu 

zyskają status wiodących i ponadregio-

nalnych. 

Mieczysław Struk, 

Marszałek 

Województwa 

Pomorskiego

Polpharma była liderem skutecznej 

batalii o to, by inteligentną specjalizacją 

województwa pomorskiego były techno-

logie medyczne w zakresie chorób cywili-

zacyjnych i okresu starzenia się. Wspólny 

cel wymagał zbudowania porozumienia 

pomiędzy ok. 100 lokalnymi podmiotami. 

Warto podkreślić, że województwo po-

morskie było jednym z niewielu regionów, 

gdzie wybór specjalizacji nastąpił w drodze 

oddolnej inicjatywy. 

Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia 

jest stworzenie platformy współpracy 

obejmującej następujące obszary:

• zintegrowane programy profi laktyki 

i monitorowania terapii chorób cy-

wilizacyjnych (w tym monitorowanie 

przestrzegania zaleceń terapeutycznych 

przez pacjenta), wsparte rozwiązaniami 

ICT i telemedycznymi,

• nowoczesne systemy opieki nad osoba-

mi niepełnosprawnymi i w wieku pode-

szłym – monitorowanie stanu zdrowia, 

urządzenia poprawiające jakość życia, 

telemedycyna domowa,

• nowoczesne rozwiązania terapeutyczne 

wsparte zastosowaniami biotechnologii 

oraz innowacyjnej analizy i syntezy – leki 

bionastępcze i ich innowacyjne, ulepszo-

ne wersje (ang. biobetters), nowoczesne 

leki generyczne, teranostyka, indywidu-

alizacja terapii,

• nowe materiały wykorzystujące zastoso-

wania chemii, biotechnologii i nano-

technologii w profi laktyce schorzeń 

oraz medycynie regeneracyjnej.

Dodatkowym katalizatorem rozwoju tej 

inteligentnej specjalizacji na Pomorzu 

jest powołany w 2015 roku – w ramach 

projektu realizowanego przez Black Pearls 

Investments oraz Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju – fundusz Black Pearls LQT 

Fund, który ma do rozdysponowania 

20 mln zł na perspektywiczne projekty 

z branży LQT (ang. Life Quality Technologies).

O  G DANSK LIFE SCIENCES 
CENTER: R AZEM NA RZECZ 
INNOWACYJNEGO ROZWOJU 
REG IONU
Rok 2015 przyniósł inaugurację ważnego 

dla Pomorza projektu, nad którym praco-

waliśmy przez wcześniejsze miesiące wraz 

z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną: 

powołana wspólnie jednostka organi-

zacyjna Gdansk Life Sciences Center 

będzie wspierać rozwój i komercjalizację 

wartościowych projektów badawczych 

z dziedziny biotechnologii, medycyny 

i profi laktyki zdrowia. Zadaniem gdańskiego 

akceleratora jest przekucie jak największej 

liczby projektów w realny biznes.

Autorzy innowacyjnych pomysłów 

z uczelni i instytutów badawczych znajdą 

w Gdansk Life Sciences Center komplekso-

we wsparcie: dostęp do wiedzy ekspertów, 

mentoring biznesowy, pomoc w uzyskaniu 

odpowiedniego fi nansowania. Ze swej 

strony zapewniamy również możliwość 

realizacji pomysłów na zasadach non 

profi t w naszych laboratoriach i wnosimy 

cenne know-how związane z działalnością 

międzynarodową, niezbędne przy komercja-

lizacji projektów poza Polską.

Za weryfi kację zgłaszanych projektów 

odpowiada Rada Naukowo-Biznesowa. 

W jej skład wchodzą znakomici naukowcy 

oraz doświadczeni przedstawiciele biznesu. 

Na czele Rady stoi prof. Krzysztof Bielawski, 

Dyrektor Centrum Transferu Technologii 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnolo-

gii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Gdansk Life 

Sciences Center będzie ściśle współpraco-

wać z organizacjami działającymi na rzecz 

wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

Polski, takimi jak Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej czy Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju. 

Jestem pełen uznania dla inicjatywy Po-

morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

realizowanej we współpracy z Polpharmą. 

Zaangażowanie polskiej fi rmy, która ma 

doświadczenie w komercjalizacji innowa-

cyjnych pomysłów, znakomicie uzupełnia 

wiedzę i kompetencje naukowe rozwijane 

przez pomorskie uczelnie. Mam nadzieję, 

że działalność Gdansk Life Sciences Cen-

ter przełoży się na realny sukces i rozwój 

innowacji, zwłaszcza w naszym regionie. 

Przewodniczenie Radzie Naukowej zło-

żonej z elity polskich naukowców jest dla 

mnie osobiście wyzwaniem i wyróżnie-

niem. Powstanie Centrum jest już dużym 

sukcesem, ale czeka nas jeszcze długa 

i mozolna praca, by w pełni wykorzystać 

jego możliwości.

Prof. Krzysztof 

Bielawski, Dyrektor 

Centrum Transferu 

Technologii 

Międzyuczelnianego 

Wydziału 

Biotechnologii 

Uniwersytetu 

Gdańskiego 

i Gdańskiego 

Uniwersytetu 

Medycznego

ZREALIZOWANO 
W 2015 ROKU
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J
ako największa polska fi rma farmaceu-

tyczna chcemy dzielić się wiedzą 

i doświadczeniem naszych ekspertów 

z lekarzami i farmaceutami z całej Polski. 

Na wielu płaszczyznach angażujemy się 

w edukację i rozwój środowiska medyczne-

go i farmaceutycznego. Szczególnie ważne 

są dla nas następujące działania:

• organizacja i wsparcie konferencji, 

warsztatów i debat, które zapewniają 

uczestnikom (lekarzom, farmaceutom, 

naukowcom i studentom) możliwość 

pogłębienia wiedzy o najnowszych osią-

gnięciach i wynikach badań,

• dzielenie się wiedzą poprzez Europejski 

Program Edukacyjny, który od 13 lat 

dociera do tysięcy lekarzy w całej Polsce, 

14. edukujemy środowiska 
medyczne i farmaceutyczne

• tworzenie studentom możliwości 

porównania wiedzy zdobywanej 

w toku studiów z praktyką w przemyśle 

farmaceutycznym poprzez realizowany 

od 2007 roku program edukacyjny 

Pharma Wiedzy,

• tworzenie i udostępnianie lekarzom 

nowoczesnych narzędzi pracy, takich jak 

m.in. platforma DrWidget, zawierająca 

9 aplikacji na wszystkie systemy opera-

cyjne, z których korzysta około 30 tys. 

lekarzy w Polsce, 

• organizacja programów szkoleniowych 

dla studentów z zagranicy, głównie z 

Kazachstanu, zapewniających im pod-

noszenie kwalifi kacji i rozwój projektów 

naukowych.

Merytoryczne partnerstwo

W latach 2013–2014 zorganizowaliśmy 

ponad 180 krajowych wydarzeń dla środo-

wiska medycznego – specjalistycznych kon-

ferencji, kongresów, konkursów, warsztatów 

edukacyjnych dotyczących różnorodnych 

specjalizacji, m.in. kardiologii, gastroente-

rologii, neurologii, ginekologii, alergologii, 

dermatologii i okulistyki.

Od 2002 roku rozwijamy autorski Europej-

ski Program Edukacyjny (EPE), w ramach 

którego organizujemy bezpłatne, cykliczne 

konferencje naukowe i warsztaty dla leka-

rzy. Ponadto wsparliśmy ponad 380 innych, 

ważnych dla środowiska wydarzeń.

Dzięki organizacji spotkań w najróżniejszych 

zakątkach Polski, największych aglomera-

cjach, ale i niewielkich miejscowościach, 

dzielimy się wiedzą z bardzo licznym gro-

nem lekarzy i farmaceutów. 

Wyróżnikiem naszych działań edukacyj-

nych jest ich bardzo praktyczny charakter. 

Uczestnicy warsztatów mają możliwość ob-

serwacji najnowszych form diagnostyki czy 

leczenia prezentowanych przez najwybit-

niejszych specjalistów. Praktyczne pokazy 

– np. dermatologiczne, ginekologiczne, 

czy też operacje okulistyczne na żywo – 

są stałym elementem spotkań dla lekarzy 

organizowanych w ramach EPE. Medycyna 

nieustannie się rozwija, trend ten dotyczy 

także technik obrazowania, m.in.: echokar-

diografi i czy elektrokardiografi i. Staramy się 

wychodzić naprzeciw potrzebom lekarzy 

i organizujemy warsztaty z tego zakresu.

W latach 2013–2014 zorganizowaliśmy 

także m.in. dwie edycje warsztatów endo-

skopowych dla lekarzy gastroenterologów, 

prowadzone we współpracy z Kliniką CMKP 

pod kierownictwem prof. Jarosława Reguły, 

konsultanta krajowego ds. gastroentero-

logii. 

W ramach spotkań EPE dla ginekologów 

i dermatologów odbyły się warsztaty 

z dermatoskopii i USG. Lekarzy ginekolo-

gów zaprosiliśmy na „Uniwersytet Zdrowia 

Kobiety”, czyli spotkania edukacyjne na 

temat ryzyka wystąpienia zakażeń HSV 

u kobiet ciężarnych i noworodków, 

W naszym przekonaniu rola lidera wiąże 

się z obowiązkami zarówno wobec społe-

czeństwa, jak i środowisk naukowych 

i medycznych. Dlatego 13 lat temu stwo-

rzyliśmy Europejski Program Edukacyjny. 

Od tego czasu już ponad 20 tys. lekarzy 

i farmaceutów wzięło udział w konferen-

cjach w ramach EPE i zapoznało się 

z najnowszymi osiągnięciami medycyny. 

Zdajemy sobie sprawę, jak trudna i wy-

magająca jest praca lekarza i farmaceuty 

w dzisiejszej rzeczywistości. Pacjenci 

w ramach opieki zdrowotnej oczekują 

coraz bardziej kompleksowej pomocy, 

co sprawia, że lekarz musi nie tylko stale 

poszerzać swoją wiedzę, ale także dosko-

nalić zdolności komunikacyjne. Polphar-

ma stara się podążać za tymi potrzebami 

i wychodzić im naprzeciw, organizując 

szereg konferencji, warsztatów i szkoleń.

Agata Łapińska, 

Dyrektor 

Marketingu Rx, 

Polpharma Biuro 

Handlowe

LICZBA KONFERENCJ I 
ZREALIZOWANYCH 
W LATACH 2013-2014
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a położne – do pięciu edycji „Akademii 

Położnych Polpharmy”, poświęconej 

nowoczesnej antykoncepcji oraz prawnym 

aspektom mającej wejść w życie w 2016 

roku ustawy dotyczącej preskrypcji leków 

przez położne.

Autorski cykl 3 warsztatów USG poprowa-

dził znany ginekolog dr Tomasz Roszkowski. 

Warsztaty USG, prowadzone przez 

3 najwybitniejszych specjalistów USG 

w tej dziedzinie w Polsce, odbyły się także 

w ramach EPE – łącznie wzięło w nich udział 

400 uczestników, którzy mieli m.in. możli-

wość obserwacji prowadzonych „na żywo” 

badań oraz wysłuchania wykładu na temat 

prawnych aspektów archiwizacji dokumen-

tacji USG. Zorganizowaliśmy także warsztat 

edukacyjny, podczas którego były badane, 

z wykorzystaniem najnowocześniejszego 

aparatu USG, pacjentki w 22–24 tygodniu 

ciąży.

Zrealizowaliśmy także dla lekarzy warsztaty 

„Alert Karat” z udzielania pierwszej pomocy

w przypadku stanów nagłych. W ramach 

kampanii „Przygotuj się na wstrząs” (więcej 

na str. 19) dotarliśmy do szerokiej grupy 

dentystów, lekarzy POZ, alergologów 

i pielęgniarek z wiedzą na temat proble-

mu anafi laksji, w tym zasad udzielania 

pierwszej pomocy. Opracowaliśmy także 

pierwsze w historii polskiej medycyny 

algorytmy dla lekarzy dotyczące postę-

powania w anafi laksji. Badania pokazały 

bowiem ogrom niewiedzy na ten temat, 

tym groźniejszej, że tylko szybka i właściwa 

reakcja daje szansę na uratowanie zdrowia, 

a często także życia. Eksperci kampanii byli 

zgodni, że potrzebne jest przygotowanie 

i rozpowszechnienie jasnych i prostych 

zasad postępowania. Opracowane algoryt-

my w czytelny, grafi czny sposób pokazują 

pierwsze kroki, jakie należy podjąć w przy-

padku anafi laksji. Eksperci kampanii opra-

cowali je w trzech wariantach: dla lekarzy 

POZ, lekarzy alergologów i dla pacjentów. 

Algorytmy są dystrybuowane wśród lekarzy 

oraz wszystkich uczestników warsztatów 

pierwszej pomocy w anafi laksji. 

O  EUROPEJSKI PROG R AM 
EDUK ACYJNY, CZYLI WIEDZA 
W PIGUŁCE 
Nasz autorski Europejski Program Eduka-

cyjny (EPE) już od 13 lat dociera z aktualną 

wiedzą na temat stanu i rozwoju medycyny 

oraz farmacji do lekarzy ze wszystkich 

zakątków Polski. Wyróżnikiem EPE jest 

bezprecedensowo duże grono odbiorców 

(w ciągu 13 lat – ponad 20 tys. lekarzy z ca-

łej Polski), które docenia atrakcyjną formułę 

praktycznych warsztatów oraz staranny 

dobór tematów spotkań. 

W tworzeniu programu EPE uczestniczą naj-

lepsi specjaliści z poszczególnych dziedzin. 

W ostatnich latach Program koncentrował 

się na podnoszeniu wiedzy z dziedziny 

kardiologii, gastroenterologii, neurologii, 

okulistyki, dermatologii i ginekologii. 

Od 2012 roku organizujemy Ogólnopol-

skie Konferencje w ramach EPE dla lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej. W czasie 

spotkań otrzymują oni „w pigułce” najważ-

niejsze informacje na temat nowości 

w medycynie. Warsztaty te cieszą się bar-

dzo dużą frekwencją – średnio bierze 

w nich udział ok. 800 lekarzy. Od 2013 roku 

organizujemy również EPE dla okulistów.

Operacja na żywo 

Konferencje organizowane w ramach

Europejskiego Programu Edukacyjnego 

to także możliwość uczestnictwa w prze-

prowadzanych na żywo operacjach. W 2013 

roku w Jachrance 450 lekarzy mogło śledzić 

operację usunięcia zaćmy, rok później 

zebrani w ośrodku Ossa okuliści „asysto-

wali” przy dwóch operacjach przeprowa-

dzonych przez zespoły pod kierunkiem 

prof. Jacka Szafl ika z klinicznego Szpitala 

Okulistycznego w Warszawie. 

W moim najgłębszym przekonaniu Euro-

pejski Program Edukacyjny to nowa ja-

kość szkolenia lekarzy, farmaceutów, ap-

tekarzy i pielęgniarek. Łączy on bowiem 

elementy wiedzy teoretycznej i praktycz-

nej, z naciskiem na drugi z wymienionych 

elementów. Przekonanie to ugruntowuje 

powszechna, wielokrotnie formułowana, 

opinia uczestników EPE. Rezultaty 

strategii szkolenia zastosowanej w EPE 

są ogromnym sukcesem zarówno 

fi rmy Polpharma, jak i znakomitych wy-

kładowców. Można wśród nich wymienić 

profesorów: Zembalę, Skarżyńskiego, 

Kunę, Filipiaka, Narkiewicza, Stępnia, 

Skrzypulec-Plintę, Kaszubę i wielu innych. 

Ta innowacyjna strategia umożliwia 

skrupulatne realizowanie głównego celu, 

którym jest podniesienie szeroko rozu-

mianej jakości usług medycznych. Wie-

dza nabyta w wyniku szkoleń pozwala na 

zwiększenie satysfakcji z wykonywanego 

zawodu, mierzonej sukcesami diagno-

styczno-terapeutycznymi. Przekłada się 

to na umacnianie zaufania pacjenta do 

lekarza, farmaceuty, aptekarza i pielę-

gniarki/edukatorki.

Prof. zw. dr hab. 

n. med. Józef 

Drzewoski,

Klinika Chorób 

Wewnętrznych, 

Diabetologii 

i Farmakologii 

Klinicznej UM 

w Łodzi. Od 12 lat 

naukowy patron 

EPE

3 ogólnopolskie konferencje

2400 lekarzy

4,45 – średnia ocena merytoryczna 

wykładów (w skali 1–5)

EPE DLA LEK ARZY POZ 
W LATACH 2013-2014
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Wspieramy także cyfrowo

Dbamy o to, by środowiska medyczne 

i farmaceutyczne dysponowały najbardziej 

aktualną wiedzą medyczną. Dlatego rów-

nolegle z organizacją wydarzeń „na żywo”, 

dzielimy się wiedzą także cyfrowo – przez 

cały rok, wygodnie i praktycznie. Na stronie 

www.polpharma.tv relacjonujemy on-line 

ważne wydarzenia. W trakcie wywiadów 

wirtualni uczestnicy mogą – poprzez mode-

www.abcmigrena.pl/dlalekarzy 
Edukacyjny serwis internetowy przeznaczony 

dla specjalistów, w szczególności lekarzy 

neurologów oraz POZ w zakresie leczenia 

migreny. Lekarze mogą także zapoznać się 

z najnowszymi doniesieniami w zakresie 

neurologii i leczenia bólów głowy, a także 

sprawdzić swoją wiedzę w szkoleniach 

e-learningowych oraz konkursach.

www.leczpaznokcie.pl/dla-lekarzy
Poradnikowy serwis internetowy dla lekarzy 

specjalistów – ginekologów i dermatologów 

nt. grzybic, chorób stóp i paznokci. Lekarze 

mogą również zapoznać się z najnowszymi 

doniesieniami w zakresie dermatologii 

i leczenia grzybicy, a także sprawdzić swoją 

wiedzę w szkoleniach e-learningowych oraz 

konkursach.

www.DrWidget.pl 
Praktyczny serwis internetowy stanowią-

cy bazę przydatnych narzędzi dla każdego 

lekarza. W serwisie można znaleźć aktualne 

indeksy leków z wygodną wyszukiwarką, kal-

kulatory medyczne, narzędzie do sprawdzania 

interakcji między lekami czy przydatne normy 

i skale. Wszystkie funkcje dostępne są także 

jako seria aplikacji na urządzenia mobilne.

www.polpharma.tv 
Internetowy serwis z bezpłatnymi treściami 

wideo dla lekarzy specjalistów oraz POZ. 

Cyklicznie transmitowane są wirtualne 

wykłady prowadzone przez wybitnych spe-

cjalistów w danej dziedzinie nauki, pozostałe 

materiały są dostępne w systemie VOD.

www.farmacjapraktyczna.pl 
Portal dla farmaceutów zza pierwszego 

stołu, kierowników i właścicieli aptek. Zawie-

ra merytoryczne artykuły dotyczące leków 

i schorzeń, opieki farmaceutycznej, a także 

porady prawne i wspierające prowadzenie 

apteki. Średnio z portalu korzysta blisko 

17,7 tys. unikalnych użytkowników. Portal 

Farmacji Praktycznej plasuje się na 2. miejscu 

najbardziej znanych serwisów specjalistycz-

nych dla farmaceutów z pominięciem portali 

urzędowych.

SERWISY EDUK ACYJNE 
I  M ERYTORYCZN E 
POLPHARMY DLA LEK ARZY 
I  FARMACEUTÓW 

rowane okienko czatu – zadawać pytania 

prowadzącym.

W ramach serwisów edukacyjnych i mery-

torycznych, takich jak www.leczpaznokcie.pl 

czy www.abcmigrena.pl, stworzyliśmy 

oddzielne sekcje dla lekarzy i farmaceutów, 

gdzie znajdą oni kompletne, aktualne infor-

macje na temat poszczególnych schorzeń 

i skutecznych terapii.

DrWidget nigdy nie śpi

Naszą wizytówką jest DrWidget 

(www.DrWidget.pl), czyli sukcesywnie 

rozbudowywana platforma informacji me-

dycznych, wspierająca – także w formie serii 

aplikacji mobilnych – pracę lekarzy i farma-

ceutów. DrWidget to stale aktualizowana, 

dostępna z dowolnego urządzenia (kompu-

ter, tablet, smartfon) platforma informacji 

medycznej, która składa się z następujących 

aplikacji:

• DrWidget Baza Leków – ponad 15 tys. 

szczegółowo opisanych produktów 

leczniczych; aplikacja pozwala w łatwy 

sposób sprawdzić wskazania do stosowa-

nia produktu leczniczego, cenę, poziom 

odpłatności dla pacjenta czy informacje 

istotne w lekach refundowanych, 

• DrWidget Interakcje – obejmuje  infor-

macje na temat szkodliwych dla pacjenta 

interakcji pomiędzy podawanymi jedno-

cześnie lekami; zawiera także ostrzeżenia 

dotyczące stosowania,

• DrWidget CalcMed – kalkulatory 

medyczne, połączone z bazą danych 

o lekach, umożliwiają dobór dawki w za-

leżności nie tylko od wieku czy wagi, ale 

np. BMI, średniego ciśnienia tętniczego, 

LDL czy podstawowej przemiany materii,

• DrWidget Normy i Skale – przedsta-

wione w czytelny sposób normy i skale 

medyczne powszechnie stosowane 

w medycynie, 

• DrWidget Ewuś – umożliwia szybką we-

ryfi kację prawa pacjenta do świadczeń,

• DrWidget ICD-10 – obszerna baza 

zawierająca zestaw chorób i problemów 

zdrowotnych według międzynarodowej 

klasyfi kacji ICD-10 oraz powiązane z nią 

leki i substancje czynne zarejestrowane 

w Polsce. 

Opracowaliśmy także specjalistyczne 

autorskie aplikacje dla lekarzy: 

• Kalkulatory kardiologiczne, czyli po-

mocnicze schematy postępowania 

z pacjentami z ostrym zespołem wieńco-

wym, niewydolnością serca, migotaniem 

przedsionków i zatorowością płucną,

• Algorytmy Pulmonologiczne, zawie-

rające pomocnicze schematy postępo-

wania z pacjentami z astmą, POCHP, 

zapaleniem płuc, uzależnieniem od 

nikotyny, zapaleniem zatok, grypą oraz 

obturacyjnym bezdechem podczas snu,

• Algorytmy postępowania w dyslipi-

demiach, stworzone w celu edukacji 

lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia 

zaburzeń lipidowych u chorych z ryzy-

kiem sercowo-naczyniowym, włącznie 

z oceną wskazań do leczenia statyną, 

podaniem docelowych wartości LDL-C, 

optymalnej dawki statyny, terminarzem 

kontrolnych badań krwi, postępowaniem 

w przypadku podejrzenia wystąpienia 

powikłań leczenia statyną.

PHARMA WIEDZY 
W LICZBACH: 

5 konferencji w 2013 i 2014 roku

19 konferencji od początku programu

449 uczestników w 2013 i 2014 

roku

2179 uczestników z 10 polskich 

uczelni medycznych od początku 

programu

Poza Pharmą Wiedzy w 2013 i 2014 roku 

Polpharma wsparła 19 polskich i mię-

dzynarodowych konferencji naukowych, 

kongresów i zjazdów organizowanych 

przez studentów z uczelni i organizacji 

medycznych.

Polpharma wyróżnia się spośród innych 

fi rm tym, że dba o rozwój nauk medycz-

nych w Polsce. Środowisko akademickie 

cieszy fakt, że prywatna fi rma chce 

pomagać studentom, dawać możliwo-

ści prezentacji ich osiągnięć na forum 

publicznym oraz prowadzenia dyskusji 

naukowych w gronie profesjonalistów. 

Chcielibyśmy, aby sektor prywatny 

wspierał uczelnie tak silnie, jak to jest 

w innych krajach. To jest inwestowanie 

w rozwój kraju, zwłaszcza w obszar me-

dyczny. Polpharma robi to znakomicie.

Prof. dr hab. 

n. med. Marek 

Krawczyk, Rektor 

Warszawskiego 

Uniwersytetu 

Medycznego 

Czarno na białym

Ułatwiamy lekarzom dostęp do najnowszej 

wiedzy poprzez liczne publikacje, książki 

i broszury powstające przy naszym wsparciu. 

W latach 2013–2014 wsparliśmy wydanie 

kilkunastu pozycji naukowych autorstwa 

najbardziej uznanych specjalistów. Wśród 

tych publikacji są: „Atlas patologii nowo-

tworów skóry”, „Wybrane aspekty prawne 

w ginekologii dziecięcej”, „Neurologia tom 1”, 

„Pierwsza pomoc okulistyczna”, „Antykon-

cepcja Vademecum”, „Problemy kardio-

logiczne w praktyce lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej”, „Genialna maszyna 

Biografi a serca”, „Stany nagłe. Podstawowe 

procedury zabiegowe”, „Wielka Interna. 

Gastroenterologia część 1”, „Interna 

Szczeklika 2014/2015” czy „Wybrane 

aspekty boreliozy z Lyme”. Wśród kilkudzie-

sięciu broszur i materiałów edukacyjnych 

wydanych w latach 2013–2014 znalazły 

się materiały dotyczące takich zagadnień, 

jak zespół jelita drażliwego (IBS), choroba 

wrzodowa, grzybica skóry i paznokci czy 

jaskra. 

Z kolei Naukowa Fundacja Polpharmy wy-

daje czasopismo naukowe „Postępy Polskiej 

Medycyny i Farmacji. Zeszyty Naukowej 

Fundacji Polpharmy”, zawierające przegląd 

prac naukowych powstałych w oparciu 

o projekty badawcze fi nansowane ze 

środków Fundacji. Dotychczas ukazały się 

3 tomy Zeszytów, czwarty jest w przygo-

towaniu.

Paletę wydawnictw edukacyjnych uzupeł-

nia miesięcznik „Farmacja Praktyczna”, 

wydawany od 2007 roku na zlecenia Biura 

Handlowego Polpharmy. Magazyn od lat 

jest liderem segmentu prasy adresowanej 

do farmaceutów. Internetowy serwis 

www.farmacjapraktyczna.pl to kompen-

dium wiedzy na temat opieki farma-

ceutycznej, aktualnego prawa i praktyki 

prowadzenia apteki.

Wsparcie na starcie

Zależy nam na tym, by młodzi naukowcy, 

przyszli lekarze i farmaceuci wchodzili 

na rynek pracy wyposażeni nie tylko 

w gruntowną wiedzę wyniesioną ze stu-

diów, ale także informacje praktyczne, waż-

ne dla zrozumienia specyfi ki naszej branży. 

Od 2007 roku realizujemy autorski program 

Pharma Wiedzy, czyli cykl konferencji 

dla studentów farmacji oraz – oddzielnie 

– studentów medycyny. Przy organizacji 

spotkań współpracujemy z samorządami 

i organizacjami studenckimi, w tym z Mło-

dą Farmacją, największym stowarzyszeniem 

studentów farmacji w Polsce. Do tej pory 

odbyło się 19 konferencji, w których wzięło 

udział ponad 2 tys. studentów z 10 polskich 

uczelni medycznych. W latach 2013–2014 

zorganizowaliśmy 5 konferencji, w których 

uczestniczyło 449 osób.

Międzynarodowa Konferencja 

Studenckich Kół Naukowych 

Od 12 lat współpracujemy ze studenckimi 

kołami naukowymi Warszawskiego Uni-

wersytetu Medycznego (WUM). Jesteśmy 

partnerem obozów naukowych w Staro-

gardzie Gdańskim oraz towarzyszących 

im międzynarodowych konferencji, które 

odbywają się w siedzibie naszej fi rmy. 

Przyszli lekarze – nie tylko z Polski, ale 

także Białorusi i Mołdawii – biorą udział 

w anglojęzycznych wykładach wybitnych 

profesorów i specjalistów; mają też możli-

wość prezentacji własnych prac. O pozio-

mie merytorycznym młodych uczestników 

konferencji świadczy fakt, że to właśnie 

spośród nich pochodzi wielu przyszłych 

doktorantów stypendystów WUM. 
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Wskaźnik Opis  wskaźnika

Stopień 

raportowania Strony

Weryfi kacja 

zewnętrzna

STRATEGIA I ANALIZA   

G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla pełny 4-5 tak

G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk pełny 4-5 tak

PROFIL ORGANIZACYJNY   

G4-3 Nazwa organizacji pełny 2 tak

G4-4 Główne marki, usługi i / lub produkty pełny 2 tak

G4-5 Lokalizacja głównej siedziby pełny 3 tak

G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja i nazwy tych krajów pełny 3 tak

G4-7 Forma własności i forma prawna organizacji pełny 3 tak

G4-8 Obsługiwane rynki pełny 3 tak

G4-9 Skala działalności pełny 2-3 tak

G4-10 Liczba pracowników według regionów działalności, wieku, płci oraz rodzaju umowy pełny 52 tak

G4-11 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi pełny 55 tak

G4-12 Łańcuch dostaw organizacji pełny 71 tak

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie pełny 1 tak

G4-14 Zasada ostrożności pełny 11 tak

G4-15 Lista zewnętrznych inicjatyw przyjętych przez organizację pełny 10 tak

G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach pełny 10 tak

ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY I OGRANICZENIA  

G4-17 Lista podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym 

organizacji

częściowy 2 tak

G4-18 Proces defi niowania treści raportu pełny 8 tak

G4-19 Zidentyfi kowane materialne aspekty w toku procesu defi niowania raportu pełny 9 tak

G4-20 Zakres i istotność zidentyfi kowanych aspektów dla poszczególnych podmiotów 

biznesowych organizacji

pełny 9 tak

G4-21 Zakres i istotność zidentyfi kowanych aspektów dla  podmiotów spoza organizacji pełny 9 tak

G4-22 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt pełny 1 tak

G4-23 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu pełny 1 tak

Wskaźnik Opis  wskaźnika

Stopień 

raportowania Strony

Weryfi kacja 

zewnętrzna

tabela 

wskaźników gri

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

G4-24 Lista grup interesariuszy organizacji pełny 11 tak

G4-25 Identyfi kacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację pełny 10 tak

G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy pełny 10 tak

G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy pełny 9, 10 tak

PROFIL RAPORTU   

G4-28 Okres raportowania pełny 1 tak

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu pełny 1 tak

G4-30 Cykl raportowania pełny 1 tak

G4-31 Dane kontaktowe pełny 1 tak

G4-32 Indeks GRI pełny 88-91 tak

G4-33 Potwierdzenie wiarygodności pełny 92 tak

SKŁAD I STRUKTURA ZARZĄDU

G4-34 Struktura nadzorcza organizacji pełny 11 tak

ETYKA I UCZCIWOŚĆ   

G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania, takie jak kodeksy postępowania 

i kodeksy etyki organizacji

pełny 36, 

38-39

tak

G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy  uzyskiwania porad w kwestiach etycznych 

i zgodności z prawem, oraz kwestiach związanych z uczciwością organizacji, 

takie jak telefon zaufania lub linie doradcze

pełny 40 tak

G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania obaw dotyczących nieetycz-

nych lub niezgodnych z prawem zachowań oraz spraw związanych z uczciwością 

organizacji

pełny 40 tak

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE (EC)   

EC-DMA Podejście zarządcze (w zakresie wyników ekonomicznych) częściowy 2 tak

G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona częściowy 2 ,16 tak
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WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE (EN)   

EN-DMA Podejście zarządcze (w zakresie materiałów i surowców) pełny 61, 67 tak

G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości pełny 67 tak

G4-EN2 Odsetek materiałów poddawanych procesom recyklingu i wykorzystanych 

w procesie produkcyjnym

pełny 68 tak

EN-DMA Podejście zarządcze (w zakresie zużycia energii) pełny 64 tak

G4-EN3 Zużycie energii w organizacji pełny 64 tak

G4-EN6 Zmniejszenie zużycia energii pełny 65 tak

EN-DMA Podejście zarządcze (w zakresie zużycia wody) pełny 65 tak

G4-EN8 Całkowite zużycie wody według źródła pełny 66 tak

EN-DMA Podejście zarządcze (w zakresie gospodarowania odpadami i zarządzania ściekami) pełny 65, 68 tak

G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia pełny 66 tak

G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania 

z odpadem

pełny 68 tak

EN-DMA Podejście zarządcze (w zakresie zarządzania wpływem produktów i usług) pełny 61-62 tak

G4-EN27 Zakres ograniczania skutków oddziaływania produktów i usług na środowisko pełny 63 tak

EN-DMA Podejście zarządcze (w zakresie zgodności z regulacjami) pełny 61-62 tak

G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafi nansowych 

za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

pełny 61 tak

EN-DMA Podejście zarządcze (w zakresie wydatków na środowisko) pełny 61, 63 tak

G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska pełny 63 tak

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PRAKTYKAMI ZATRUDNIENIA I GODNĄ PRACĄ (LA)

LA-DMA Podejście zarządcze (w zakresie zatrudnienia) pełny 51 tak

G4-LA1 Łączna liczba i wskaźnik nowozatrudnionych pracowników oraz liczba odejść 

i wskaźnik fl uktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu

pełny 53 tak

G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są 

dostępne  dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze 

godzin, według głównych jednostek organizacyjnych

pełny 55 tak

LA-DMA Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) pełny 47, 49 tak

G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, 

a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów i płci

pełny 50 tak

LA-DMA Podejście zarządcze (w zakresie szkoleń i edukacji) pełny 52, 54 tak

G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika 

w podziale na płeć i kategorię zatrudnienia

pełny 54 tak

G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, 

które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia 

na emeryturę

pełny 54 tak

G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy 

i przeglądom rozwoju kariery zawodowej w podziale na płeć

pełny 55 tak

LA-DMA Podejście zarządcze (w zakresie różnorodności i równości szans) pełny 59 tak

G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej według kategorii zatrudnienia, płci, 

wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

pełny 12, 59 tak

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE (SO)

SO-DMA Podejście zarządcze (w zakresie społeczności lokalnych) pełny 27, 34 tak

G4-SO1 Odsetek działań, w które  zaangażowano społeczność lokalną, zastosowano ocenę 

efektów i programy rozwoju

pełny 27 tak

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA PRODUKT (PR)

PR-DMA Podejście zarządcze (w zakresie oznakowania produktu oraz zdrowia 

i bezpieczeństwa klientów)

pełny 43-44 tak

G4-PR1 Odsetek istotnych kategorii produktów i usług, podlegających ocenie wpływu 

na zdrowie i bezpieczeństwo, pozwalających na poprawę wyników

pełny 43 tak

G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi 

kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo 

na każdym etapie cyklu życia, według rodzaju skutków

pełny 45 tak

PR-DMA Podejście zarządcze (w zakresie znakowania produktów i usług) pełny 41, 46 tak

G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur 

dotyczących oznakowania produktów i usług oraz odsetek kategorii produktów 

i usług podlegających takim wymogom informacyjnym

pełny 46 tak

PR-DMA Podejście zarządcze (w zakresie komunikacji marketingowej) pełny 41 tak

G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi 

kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem 

reklamy, promocji i sponsoringu, według rodzaju skutków

pełny 42 tak

PR-DMA Podejście zarządcze (w zakresie zgodności z prawem i regulacjami) pełny 42 tak

G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami, 

dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług

pełny 42 tak

Wskaźnik Opis  wskaźnika

Stopień 

raportowania Strony

Weryfi kacja 

zewnętrznaWskaźnik Opis  wskaźnika

Stopień 

raportowania Strony

Weryfi kacja 

zewnętrzna
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Oddajemy w Państwa ręce drugi raport społeczny naszej firmy sporządzony  
według wytycznych Global Reporting Initiative. Tym razem opisuje on dokonania 
całej Grupy Polpharma w Polsce w latach 2013–2014 oraz strategię społecznej 
odpowiedzialności Grupy do roku 2018. 

Raport powstawał równolegle ze strategią, co spowodowało, że grono osób 
zaangażowanych w ten kilkumiesięczny proces było bardzo duże. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim pracownikom różnych lokalizacji Grupy Polpharma  
w Polsce, którzy wspierali proces zbierania materiałów, danych oraz współtworzyli 
treść raportu. Szczególne podziękowania kierujemy do liderów poszczególnych 
obszarów, którzy na każdym etapie tworzenia strategii i raportu służyli swoją radą  
i doświadczeniem.

Słowa podziękowania kierujemy również do naszych interesariuszy – partnerów, 
współpracowników i reprezentantów wielu ważnych dla nas organizacji i podmiotów, 
których wypowiedzi znaleźć można w raporcie. 

Dziękujemy także za współpracę firmie SGS i zespołowi Pani Małgorzaty Greszty, 
który wspierał nas doradczo w procesie tworzenia strategii i raportu oraz firmie 
Deloitte za przeprowadzenie procesu weryfikacji danych w raporcie.

Magdalena Rzeszotalska

Grafika i skład: Olga Figurska, lunatikot
Zdjęcia str. 33: Fundacja rodziny Staraków | fot. M.Jedrzejewski

HISTORIA CSR 
GRUPY POLPHARMA

2009 Początek kampanii edukacyjnej „Rozwiązanie na zapominanie” adresowanej do osób, 
których bliscy zaczynają mieć kłopoty z pamięcią

2008 Wydanie przez Naukową Fundację Polpharmy pierwszej polskiej monografii na temat 
przestrzegania zaleceń terapeutycznych i współpracy lekarza z pacjentem w chorobach 
przewlekłych

2008 Inauguracja kampanii edukacyjnej „Wstyd nie zapytać – ciąża bez opryszczki”,  
skierowanej do kobiet w ciąży i planujących powiększenie rodziny

2008 Pierwsza edycja konkursu Zielony Proces, w którym nagradzane są pro-ekologiczne 
inicjatywy pracowników

2008 Wdrożenie polityki Zielonej Chemii, która jest zobowiązaniem do troski o środowisko 
już na etapie opracowywania produktów i technologii produkcyjnych 

2008 Inauguracja Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego – nowatorskiego  
programu edukacyjnego, który przełamuje tabu w dziedzinie zdrowia seksualnego  

2008 Rozpoczęcie programu „Pharma Wiedzy” dla studentów medycyny i farmacji  
wszystkich polskich uczelni

2008 Publikacja pierwszego raportu środowiskowego 

2007 Otrzymanie certyfikatów ISO 14001 w dziedzinie ochrony środowiska oraz OHSAS 
18001 w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

2004 Uzyskanie tzw. Pozwolenia zintegrowanego, które jest potwierdzeniem dostosowa-
nia firmy do wymogów UE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszczeń

2003 Pierwszy tytuł Przyjaciela Polskiej Kardiologii przyznany Polpharmie przez Polskie 
Towarzystwo Kardiologiczne

2002 Rozpoczęcie autorskiego Europejskiego Programu Edukacyjnego, którego celem  
jest dostarczenie lekarzom i farmaceutom wiedzy na temat najnowszych osiągnięć 
medycyny i farmacji

2002 Inauguracja Ogólnopolskiego Programu Prewencji Choroby Wieńcowej Polscreen, 
który był największym badaniem populacyjnym na świecie. W ramach programu  
w latach 2002-2005 przebadano ok. 730 000 pacjentów

2001 Powołanie Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny  
(późniejsza Naukowa Fundacja Polpharmy), która co roku ogłasza konkurs  
na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie farmacji i medycyny

2000 Podjęcie decyzji o sponsorowaniu męskiej drużyny koszykówki Polpharma Starogard 
Gdański

2000 Prywatyzacja Polpharmy w oparciu o polski kapitał i początek zmiany myślenia firmy  
o jej roli w społeczeństwie




