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Polpharma inwestuje w przyszłość

Fabryka XXI wieku
– Przed prywatyzacją starogardzka Polfa była niezwykle porządnym zakładem. Jednak
czasy się zmieniają i trzeba było przygotować fabrykę do ostrej konkurencji, jaka panuje na rynku farmaceutycznym. Komercjalizacja przygotowała naszą firmę do konkurencji na rynku globalnym i europejskim – mówi Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA.

Piêæ ostatnich lat to dla Polpharmy czas
przejœcia z wieku XX w nastêpne stulecie. Jak
stwierdza sam Jerzy Starak: zak³ad by³ wielkim
placem budowy. Efekt? Dziœ Polpharma jest nie
tylko najwiêkszym producentem leków i substancji farmaceutycznych w Polsce, ale tak¿e
jednym z najnowoczeœniejszych zak³adów farmaceutycznych w Europie.

”

Od 2000 r. inwestycje w środki trwałe wyniosły w Polpharmie ponad 527 mln zł

Inwestycja w przysz³oœæ
Od 2000 r. inwestycje w œrodki trwa³e wynios³y w Polpharmie ponad 527 mln z³. Do
koñca 2004 r. na szkolenia pracowników, pomoc w kszta³ceniu oraz zdobywanie nowych
kwalifikacji firma przeznaczy³a 10 mln z³.
Wszystko po to, aby uzyskaæ i utrzymaæ certyfikaty i standardy GMP (Good Manufacturing
Practice) – Dobrej Praktyki Produkcyjnej, stanowi¹cej zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególnoœci na utrzymanie niezwykle wysokiego poziomu higieny.
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Pierwsz¹, zakoñczon¹ w 2001 r., wa¿n¹
i du¿¹ inwestycj¹ (25 tys. m kw.) by³ Oddzia³
Form Suchych do produkcji leków. W pracach
nad powstaniem obiektu bra³a udzia³ miêdzynarodowa ekipa. – Gdy spogl¹dam w nieodleg³¹ przesz³oœæ, wiele decyzji oceniam jako
szaleñczo ryzykowne. Aby wdro¿yæ nasze pomys³y, potrzebowaliœmy zagranicznych specja-

”

listów, których musieliœmy przekonaæ do tego,
aby przyjechali do niewielkiej miejscowoœci,
po³o¿onej z dala od wielkich centrów miejskich. Jednak uda³o siê – z uœmiechem opowiada Jerzy Starak.
Oddzia³ Form Suchych zosta³ zaprojektowany przez amerykañskich i niemieckich in¿ynierów, a wybudowany przez polskich wykonawców. Mo¿liwoœci wytwórcze oddzia³u to 8 mld
sztuk tabletek, dra¿etek, kapsu³ek i tabletek
musuj¹cych rocznie. Produkcja na oddziale jest
ca³kowicie hermetyczna, sterowana i kontrolo-

wana przez komputery, co gwarantuje wysok¹ jakoœæ i bezpieczeñstwo
produkowanych leków.
Pierwsza inwestycja by³a potwierdzeniem strategii, jak¹ obra³ nowy

”

wy¿szej jakoœci urz¹dzenia i aparaturê badawczo-pomiarow¹, spe³niaj¹
wymogi obowi¹zuj¹ce w UE, co pozwoli³o Polpharmie uzyskaæ certyfikaty PIC/S i GMP/GLP.

4.

Obiektami, dzięki którym Polpharma znalazła się
w europejskiej czołówce, są Centrum Badawczo-Rozwojowe
i Laboratorium Kontroli Jakości

Zarz¹d. – W 2000 r., zaraz po prywatyzacji, w³aœciciel, Rada Nadzorcza
i Zarz¹d firmy przyjêli strategiê dynamicznego rozwoju produkcji zgodnej
z najwy¿szymi standardami jakoœci,
m.in. poprzez budowê nowych obiektów produkcyjnych. Niezale¿nie od
zakupu wyposa¿enia techniczno-technologicznego jednoczeœnie wznoszono szereg skomplikowanych i ró¿norodnych nowych obiektów, takich jak
Centrum Badawczo-Rozwojowe i Laboratorium Kontroli Jakoœci, Centrum
Logistyczne z magazynem wysokiego
sk³adowania, now¹ ampu³karniê czy
Centrum Szkoleniowo-Administracyjne. Wiele istniej¹cych obiektów zosta³o poddanych modernizacji – wspomina Bogdan Nowakowski, dyrektor ds.
infrastruktury i zakupów.
Badania i jakoœæ
Kolejnymi obiektami, dziêki którym Polpharma znalaz³a siê w europejskiej czo³ówce, s¹ Centrum Badawczo-Rozwojowe i Laboratorium
Kontroli Jakoœci. Przy jego budowie
po³¹czono modernistyczne piêkno
architektury oraz najnowoczeœniejsze
wyposa¿enie. Obiekt zosta³ po³¹czony ³¹cznikiem z zak³adem produkcyjnym Formy Suche. Powierzchnia
u¿ytkowa budynku (7 tys. m kw.) zosta³a podzielona na 3 czêœci, m.in.
Laboratorium Kontroli Jakoœci pracuj¹ce na rzecz produkcji, Centrum
Badawczo-Rozwojowe prowadz¹ce
prace zwi¹zane z rejestracj¹ i wdra¿aniem do produkcji nowych leków
oraz Centrum Szkoleniowo-Administracyjne. Czêœci laboratoryjna i badawcza zosta³y wyposa¿one w naj-

”

Centrum zarz¹dzania
Obok opisanych obiektów powsta³o tak¿e nowoczesne Centrum
Szkoleniowo-Administracyjne. Znajduje siê w nim sala audytoryjna,
maj¹ca 241 miejsc siedz¹cych, któr¹
wyposa¿ono w projektor multimedialny, bezprzewodowy system t³umaczeñ
symultanicznych, a tak¿e telewizjê
przemys³ow¹, pozwalaj¹c¹ w czasie
rzeczywistym obserwowaæ to, co
w danej chwili dzieje siê na produkcji. W budynku znajduj¹ siê tak¿e sale szkoleniowe, a foyer otaczaj¹ce
salê audytoryjn¹ bêdzie wykorzystywane jako powierzchnia ekspozycyjna podczas szkoleñ i konferencji.
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Prognoza wzrostu
Nie mniej wa¿ny jest magazyn wyrobów gotowych. Budynek o ³¹cznej
kubaturze 74 tys. m szeœc. sk³ada siê
z hali magazynowej wysokiego sk³adowania oraz czêœci administracyjno-technicznej. W tym roku ruszy³a w Polpharmie ampu³karnia. Produkowane
w niej ampu³ki i fiolki odpowiadaj¹ wymogom produkcji sterylnej UE i FDA.
Opisane inwestycje przynosz¹
okreœlone efekty. Podczas gdy
w 2002 r. przychody Polpharmy wynios³y 772 mln z³, 2 lata póŸniej by³o
to ju¿ 870 mln. Na rok bie¿¹cy prognozowany wzrost wynosi 8 proc.
Jacek Szczêsny
Fot. 1. Laboratorium, fot. 2. Ampułkarnia,
fot. 3. Formy Suche i Laboratorium,
fot. 4. i 5. Magazyn Wysokiego Składowania,
fot. 6. i 7. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,
fot. 8. Formy Suche – produkcja

8.
fot. 8 x Archiwum
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