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SZANOWNI PAŃSTWO,

Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych zadań dla naszego oraz przyszłych pokoleń, a także celem 
strategicznym Grupy Polpharma. Aby zapewnić ludziom lepsze jutro, niezbędne jest monitorowanie i ograni-
czanie zmian powodowanych przez człowieka na Ziemi: w glebie, wodzie i atmosferze, zarówno teraz, jak i w 
przyszłości. Nadmierne i niewłaściwe wykorzystywanie zasobów naturalnych powoduje nieodwracalne zmiany 
w środowisku, w tym globalne ocieplenie.

Celem Programu Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego Polpharmy jest wspieranie zrównoważonych 
procesów chemicznych oraz bezpiecznego środowiska pracy i systemów technologicznych, które umożliwiają 
realizację zadań biznesowych w poszanowaniu potrzeb człowieka i równowagi środowiska naturalnego. Na 
przykład w ramach Programu Zielony Proces zachęcamy pracowników do ekologicznego myślenia. Procesy 
chemiczne, procesy produkcyjne, eksploatacja budynków, zieleni i infrastruktury są stale doskonalone zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju. 

Prezentacja naszych ubiegłorocznych wskaźników środowiskowych jest dowodem społecznej odpowiedzialności 
Polpharmy i pozwala poinformować naszych partnerów, sąsiadów, dostawców, klientów oraz społeczności 
lokalne o podejmowanych przez firmę wysiłkach, które mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie nie-       
korzystnego wpływu, jaki nasza działalność może mieć na środowisko. 

Theodore Iliopoulos

Wiceprezes Zarządu 

Dyrektor Operacyjny Grupy Polpharma

Operacje przemysłowe są motorem zrównoważonego rozwoju Polpharmy w poszanowaniu 
środowiska naturalnego.
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• Program ochrony gleb i wód gruntowych
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5. Aspiracje i cele długoterminowe

Zdjęcia użyte w raporcie przedstawiają przyrodę Polski i zostały wykonane przez pracowników Polpharmy.
Zdjęcie na okładce: Cezary Janas
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1.  WSTĘP
Celem Polpharmy jest zapewnienie naszym klientom lepszych produktów i usług, odpowiadających zmieniającym 
się potrzebom społeczeństwa.
Nasz Program Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego jest dowodem na to, że działamy na rzecz środowiska, 
pracując jednocześnie na zaufanie klientów, partnerów oraz społeczności lokalnych, z którymi związana jest na-
sza działalność. Coroczna poprawa wskaźników jest świadomym celem, który potwierdza nasze zaangażowanie 
w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. 
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1.1 SUROWCE NATURALNE
Węgiel kamienny: Polpharma kupuje energię cieplną w postaci pary i gorącej wody od elektrociepłowni 
EC Starogard Sp. z o.o. w ilości około 320 TJ rocznie. Elektrociepłownia wyposażona jest w nowoczesne kotły 
fluidalne, których technologia pozwala na spalanie węgla gorszej jakości przy nieznacznej emisji gazów spali-
nowych. W ostatnich latach dzięki modernizacji sieci i węzłów cieplnych, wdrożeniu programów oszczędzania 
energii oraz zmniejszeniu produkcji chemicznej, ograniczyliśmy wzrost zużycia energii cieplnej. Ze względu 
na niskie temperatury zimą 2010 r. (średnia sezonowa niższa o 2 stopnie w porównaniu z sezonem 2009) nie 
udało się osiągnąć dalszego spadku zużycia węgla kamiennego, niezbędnego do celów grzewczych. Jednak 
wzrost zużycia węgla był relatywnie nieduży, dzięki realizowanym projektom oszczędzania energii.

Rok 2010 był czasem wytężonej pracy, skoncentrowanej na nieustannym usprawnianiu naszej działalności, co 
przedstawia niniejszy raport. Kontynuowaliśmy inwestycje w obszarze ochrony środowiska, poszukując bardziej 
wydajnych systemów energetycznych, minimalizując  zużycie surowców i materiałów oraz usprawniając 
gospodarkę odpadami. W dziedzinie ograniczania emisji zajmujemy wiodącą pozycję – uruchomiliśmy sys-
tem termicznego spalania odgazów VOC-RTO, który umożliwia Jednostce Biznesowej Chemia ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery do poziomu niższego od wymaganego przez prawo.
W wielu obszarach odnieśliśmy sukces, jednak są też i takie dziedziny, w których nie udało się zrealizować 
ambitnych celów. Mimo to, każde niepowodzenie stanowi  dla nas cenną lekcję i motywuje do większego 
zaangażowania i większego wysiłku na rzecz realizacji naszych planów.
Podobnie jak w poprzednich latach, raport jest podzielony na obszary, którym przypisano wskaźniki 
wydajności i w których podsumowano realizowane inicjatywy. Przedstawione wskaźniki są dowodem na to, 
że Polpharma rozwija swoją działalność w sposób zrównoważony i nie idzie na żadne kompromisy w dążeniu 
do ciągłych usprawnień w dziedzinie jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. 
Marzymy o lepszym świecie. Ten raport pokazuje, z jakim zaangażowaniem pracownicy Polpharmy starają się 
to marzenie urzeczywistnić.
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Energia elektryczna: Polpharma zużywa około 37 GWh energii elektrycznej rocznie. Jest ona dostarczana na 
podstawie umowy długoterminowej z prywatnym dostawcą; moc przyłączeniowa wynosi 10 MW/15 kV. 
W ostatnich latach nastąpił wzrost zużycia energii elektrycznej spowodowany powstaniem kilku obiektów 
wyposażonych w energochłonne systemy klimatyzacyjne, co wynika z coraz surowszych regulacji dotyczących 
produkcji farmaceutycznej. Mimo to, dzięki wdrożeniu programu oszczędzania energii, zużycie energii elektry-
cznej w roku 2009 zmniejszyło się, a w roku 2010 nastąpił tylko niewielki wzrost (+2,63%). Jest on rezultatem 
zwiększenia produkcji chemicznej oraz większego zużycia energii przez systemy HVAC latem 2010 (wysokie tem-
peratury w sezonie letnim, przekraczające średnią sezonową). Wzrost zużycia energii elektrycznej byłby większy 
(3,84%), gdyby nie przeprowadzono działań i inicjatyw omawianych w rozdziale 4.
Poniższy wykres obejmuje także zużycie energii w roku 2010 przez przejęte niedawno zakłady produkcyjne 
w Duchnicach (2,94 GWh) oraz spółkę zależną Medana w Sieradzu (3,37 GWh).

Woda: Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych, a jej zużycie w Polpharmie jest objęte stałą 
kontrolą. Dbamy o racjonalne zużycie wody na potrzeby produkcyjne, chłodnicze, przeciwpożarowe oraz soc-
jalno-bytowe. Polpharma posiada własne ujęcia wody rzecznej i głębinowej.
W ostatnich pięciu latach nastąpił wzrost zużycia wody rzecznej w porównaniu z 2006 r. Wynika to z wykorzy-
stywania systemów chłodniczych pracujących w obiegu otwartym. Po wykorzystaniu i schłodzeniu woda wraca 
do rzeki poprzez oczyszczalnię ścieków jako woda spełniająca wszystkie normy i mająca minimalny wpływ na 
środowisko.
Zużycie wody głębinowej jest ściśle powiązane z produkcją i ma charakter zmienny, w zależności od wielkości 
i rodzaju produkcji w danym roku.
W 2008 r. dzięki modernizacji sieci i optymalizacji procesów zmniejszyliśmy zużycie wody rzecznej w porównaniu 
do lat 2006–2007 i jest to utrzymujący się trend. Zużycie wody głębinowej zmniejsza się stopniowo od 2005 r.: 
spadek zużycia wyniósł 18,9% w roku 2009 w porównaniu ilością z 2005 r. W roku 2010 nastąpił niewielki wzrost 
o 1,7%. Wynikał on z wykorzystania wody głębinowej wraz z wodą rzeczną do chłodzenia procesów ze względu 
na wysokie temperatury w lecie.
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Papier: Jest wykorzystywany głównie jako materiał opakowaniowy. Zwiększenie zużycia papieru w 2010 r. jest 
rezultatem włączenia danych z zakładów w Duchnicach i spółki Medana.
Opakowania papierowe i tekturowe są poddawane recyklingowi, mają więc niewielki wpływ na środowisko. 
Firma kontynuuje stosowanie papieru opakowaniowego z recyklingu oraz inicjatywy oszczędzania papieru. 
Przypominamy o drukowaniu tylko niezbędnych dokumentów, stosujemy elektroniczne nośniki informacji, 
zachęcamy do drukowania dwustronnie.
Dzięki realizowanym inicjatywom oraz współpracy z Polskim Systemem Recyklingu Organizacją Odzysku SA 
w ciągu minionych 5 lat uratowaliśmy 45 000 drzew.

Poniższy wykres obejmuje także zużycie wody w 2010 roku w zakładach produkcyjnych w Duchnicach (18 107 m3) 
oraz w Medanie w Sieradzu (8 142 m3).



1.2 GOSPODARKA ODPADAMI I ŚCIEKI
Odpady: Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować ilość wytwarzanych odpadów. W 2010 r. wytwarza- 
liśmy 50 rodzajów odpadów, w tym 15 rodzajów odpadów niebezpiecznych.
Najważniejsze działania w zarządzaniu odpadami to zmiana sposobu ich zagospodarowania oraz metody 
odzysku odpadów mające na celu odzyskiwanie i ponowne wprowadzanie wytworzonych odpadów do procesów 
produkcyjnych.
Dane za rok 2010 obejmują także odpady z zakładu w Duchnicach (13 Mg odpadów, w tym 4 Mg odpadów 
niebezpiecznych) oraz spółki Medana (127 Mg odpadów, w tym 2 Mg odpadów niebezpiecznych). Wahania ilości 
odpadów innych niż niebezpieczne związane są ze zmienną intensywnością prac budowlano-remontowych, 
podczas których powstają znaczne ilości odpadu gruzu i stali. Ilość odpadów niebezpiecznych, które powstają 
głównie w związku z procesami technologicznymi, w 2010 r. nieznacznie zmalała.
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Ścieki: Ścieki sanitarne i przemysłowe wytwarzane w zakładzie w Starogardzie są kierowane do zakładowej 
oczyszczalni ścieków. Posiada ona trzy stopnie oczyszczania: mechaniczny, chemiczny i biologiczny. Redukcja 
ładunku ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) ścieków dopływających do oczyszczalni w ciągu pięciu lat 
wyniosła powyżej 90% (z dalszą redukcją o 1% w 2010 r.). Spadek średniej wartości ChZT w ostatnich latach 
spowodowany jest innowacjami technologicznymi i usprawnieniami zarówno w procesie produkcji, jak i w pro-
cesach oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ścieków zapewnia dotrzymanie wszystkich dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych. 

1.3 EMISJE
Emisja całkowita: Procesy produkcyjne zarówno syntezy chemicznej, jak też wytwarzania form gotowych 
powodują emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Na terenie Polpharmy znajduje się 150 emitorów, z których emi-
towanych jest ok. 40 różnych zanieczyszczeń. Na wykresie zaprezentowano sumaryczną ilość zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza.
W 2010 r., w związku z dalszym ograniczaniem ilości alkoholu etylowego zużywanego w procesach produk-
cyjnych form stałych, utrzymała się tendencja spadkowa dla wielkości emisji (ograniczenie emisji o około 39 Mg). 
Tak dobry wynik był możliwy dzięki usprawnieniom i zmianom w technologiach oraz procesach produkcyjnych 
wdrożonych w ramach Programu Zielonego Procesu w obszarze produkcji chemicznej, jak i farmaceutycznej.
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Emisja CO2: Głównym źródłem emisji dwutlenku węgla są kotły energetyczne elektrociepłowni EC Starogard Sp. 
z o.o. Są to kotły fluidalne charakteryzujące się bardzo niską emisją zanieczyszczeń. W 2010 r. wskutek wyjątkowo 
ostrej zimy nastąpił znaczny wzrost produkcji energii cieplnej, co przyczyniło się do zwiększenia emisji CO2.
Pozostałe źródła, mające nieznaczny udział w emisji CO2, to kotłownia Rumia, pracująca na potrzeby grzewcze 
oczyszczalni ścieków, kotłownia olejowa spółki Medana oraz kotłownia gazowa oddziału w Duchnicach.

Zużycie rozpuszczalników
W produkcji farmaceutyków i substancji chemicznych wykorzystywane są rozpuszczalniki organiczne. Ponieważ 
mamy świadomość ich wpływu na środowisko, ograniczamy zużycie rozpuszczalników poprzez prowadzenie  
procesów regeneracji i odzysku. 
Jeśli wskutek ograniczeń jakościowych nie można regenerować rozpuszczalników, są one kierowane do spalarni 
odpadów, a ciepło ze spalania przeznaczane jest do ogrzewania obiektów spalarni.
Zasady zarządzania rozpuszczalnikami są zgodne z założeniami Programu Zielony Proces:
• eliminacja rozpuszczalników chlorowanych oraz o potwierdzonych własnościach rakotwórczych, mutagen-

nych i teratogennych,
• ograniczanie ilości stosowanych rozpuszczalników,
• maksymalizowanie procesów regeneracji i odzysku rozpuszczalników,
• przeprowadzanie oceny chemikaliów i rozpuszczalników wykorzystywanych w procesach przed ich zastoso-

waniem, aby stosować substancje mające jak najmniejszy wpływ na środowisko. 

W latach 2009–2010 w wyniku zmian w technologii ograniczono zużycie rozpuszczalników o ponad 185 Mg.
Realizowane działania i uzyskane wyniki potwierdzają, że zarządzanie rozpuszczalnikami i substancjami chemi-
cznymi odbywa się w sposób kontrolowany, zgodny z najlepszymi praktykami, wymaganiami REACH, Programu 
Zielony Proces oraz Polityki  Ochrony Środowiska.
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1.4 HAŁAS
Działalność przemysłowa Grupy Polpharma we wszystkich lokalizacjach (Starogard, Sieradz, Duchnice) nie po-
woduje uciążliwości akustycznej.
W 2006 r. w Starogardzie podjęto działania mające na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska. Ponad-
normatywne emisje hałasu są redukowane przez ekrany dźwiękochłonne zainstalowane przy urządzeniach 
chłodniczych. Ponadto w celu zmniejszenia hałasu zmodyfikowano systemy wentylacji i chłodzenia budynków  
badań i rozwoju oraz ampułkarni w Starogardzie.



2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Budowanie świadomości ekologicznej w ramach zrównoważonego rozwoju środowiskowego przejawia się 
również w dbałości o zdrowie pracowników, poprzez tworzenie i utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy 
oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Polpharma stale poprawia warunki pracy, m.in. dzięki eliminowaniu 
lub ograniczaniu ilości oraz rodzajów szkodliwych i niebezpiecznych substancji chemicznych, stosowanych 
w procesach produkcyjnych. 
W ciągu ostatnich lat stopniowo eliminowano z procesów wytwarzania substancje niebezpieczne, m.in. ben-
zen, fosgen, cyjanek sodu i rtęć, które mogły szczególnie niekorzystnie wpływać na stan zdrowia pracowników 
ze względu na posiadane własności toksyczne. Stopniowej eliminacji ulegają produkcje wielkotonażowe, co 
przyczynia się do ograniczenia ilości stosowanych substancji niebezpiecznych. Z kolei automatyzacja procesów 
produkcji oraz wprowadzenie udoskonalonych zasad magazynowania i działalności pomocniczej pozwoliło na 
znaczne ograniczenie liczby operacji wykonywanych ręcznie. Sukcesywnie udoskonalane i modernizowane są 
pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, laboratoryjne i biurowe, zbudowane według kryteriów projekto-
wania HSE w oparciu o najlepsze światowe standardy.
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Naszym najważniejszym zasobem są ludzie. Dzięki bogatemu programowi profilaktyki zdrowotnej, który oferuje 
Polpharma oraz szerokiemu dostępowi do wielu lekarzy specjalistów, na bieżąco kontrolujemy i dbamy o stan 
zdrowia pracowników.

Wspieramy także pracowników w dbałości o kondycję i zdrowy tryb życia, oferując szerokie możliwości korzysta-
nia z aerobiku, fitness, siłowni i uprawiania innych sportów.

Bezpieczeństwo podwykonawców pracujących w Polpharmie jest monitorowane z największą starannością. 
Zaawansowana edukacja w zakresie bezpieczeństwa pracy jest prowadzona w Polpharmie w postaci szkoleń 
oraz odpowiedniego nadzoru nad prowadzonymi pracami. Wszystkie te działania znacznie poprawiają wiedzę 
podwykonawców o bezpieczeństwie i środowisku pracy oraz przyczyniają się do bezpiecznej realizacji zadań.
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Dane zawarte na wykresie dotyczą zakładów produkcyjnych Grupy Polpharma, w tym firmy Medana.



3. SUBSTANCJE CHEMICZNE: REACH I CLP
Polpharma, wykorzystując chemikalia w swojej codziennej działalności jako producent, importer i dalszy 
użytkownik, musi sprostać unijnym wymogom prawnym systemu bezpieczeństwa chemicznego REACH wraz 
z systemem klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Obowiązek rejestracji, ocena własności i identyfikacja 
zastosowań oraz zakazy używania najbardziej niebezpiecznych substancji chemicznych narzucają na przemysł 
zupełnie nowe podejście do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, wymuszając eliminowanie z użytku sub-
stancji chemicznych stwarzających największe zagrożenie i zastępowanie ich alternatywnymi lub nowymi, in-
nowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Poszerzanie wiedzy o właściwościach chemikaliów, z którymi się 
stykamy, pozwala lepiej zabezpieczać pracowników, społeczność lokalną oraz chronić środowisko.
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4. PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Polpharma pomyślnie realizuje Program Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego. Jest to istotny element 
naszej strategii wzrostu, by stać się regionalnym liderem i coraz ważniejszym graczem na skalę światową, który 
nie uznaje żadnych kompromisów w dziedzinie „zielonej” produkcji chemicznej i farmaceutycznej.
Realizujemy obecnie ponad 50 inicjatyw w dziedzinie efektywnego zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody, 
gospodarki odpadami oraz zmniejszenia zużycia rozpuszczalników organicznych i chlorowanych tworzyw sztu-
cznych, które mają zmniejszyć nasz ślad ekologiczny i ślad węglowy. 
Te same inicjatywy będziemy realizować w 2011 r. w ramach operacji przemysłowych w Duchnicach i Sieradzu 
(Medana).
Dzięki tym inicjatywom Polpharma powinna z powodzeniem stawić czoła wyzwaniom w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz surowców naturalnych, a także efektywnego zużycia energii.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

ŚRODOWISKOWEGO
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ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

W 2010 r. zrealizowaliśmy szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie wydajności infrastruktury oraz wszyst-
kich procesów wytwarzania:
• w ramach układu chłodniczego o mocy 1,8 MW zainstalowaliśmy system chłodzenia niewymuszonego do 

sterylnej produkcji ampułek, umożliwiający zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 10%,
• po przeprowadzeniu oceny ryzyka zgodnej z GMP objęliśmy trybem pracy weekendowej urządzeń HVAC także 

produkcję form parenteralnych, co umożliwiło zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 680 MWh rocznie,
• realizowaliśmy szereg projektów pilotażowych, mających na celu uwzględnienie ekologicznych kryteriów 

projektowych oraz ocenę korzyści związanych z technologiami, takimi jak oświetlenie LED (wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń), inteligentne czujniki ruchu, ocena wydajności elementów systemów HVAC, takich jak 
bloczki, pasy, wentylatory, VSD itd. wykorzystujące materiały o niskim tarciu, 

• kontynuujemy instalację silników elektrycznych EFF1, co dało oszczędności 82 MWh rocznie.

Analizujemy również możliwości zastosowania trójgeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej, 
elektrycznej i chłodu.

Energia elektryczna

W latach 2003-2006 zmodernizowano sieci przesyłowe i węzły cieplne, co pozwoliło zredukować straty przesyłu 
o 35%. Wdrożony program pracy sieci umożliwił wyłączenie niepracujących odcinków sieci, co pozwoliło na 
znaczące zmniejszenie strat energii cieplnej.
W 2009 r. w ramach Komputerowego Systemu Zarządzania Utrzymaniem Ruchu wdrożyliśmy program konser-
wacji odwadniaczy, dzięki czemu systemy odwadniaczy generują oszczędności do 5% zużywanej energii cie-
plnej.
W 2010 r. zmieniliśmy lokalizację stacji pomiarowych pary i skroplin, wskutek czego długość rurociągów 
zwiększyła się o 1200 m. Ta zmiana spowodowała znaczny wzrost strat przesyłowych w 2010 r. (ok. 15 TJ) 
w porównaniu z rokiem 2009.

Energia cieplna
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W celu zrekompensowania dodatkowych strat w 2010 r. nadal realizowaliśmy systematyczne i zintegrowane 
inicjatywy mające na celu oszczędzanie energii cieplnej.
Jednym ze sposobów, który pozwala na znaczące zmniejszenie strat ciepła, jest odpowiednia izolacja termiczna 
budynków. Za pomocą kamer na podczerwień przeprowadziliśmy badanie izolacji cieplnej oraz wydajności cie-
plnej budynków, rurociągów i infrastruktury elektrycznej. Obecnie analizujemy otrzymane dane. Jednocześnie 
w 2011 r.  rozpoczęliśmy prace inwestycyjne, mające na celu zmniejszenie strat ciepła w budynkach dzięki mo-
dernizacji fasad, izolacji dachów oraz okien.
Niektóre z wdrożonych inicjatyw związanych ze zużyciem energii elektrycznej przełożyły się również na zużycie 
energii cieplnej, na przykład tryb weekendowy pracy urządzeń HVAC, który wykorzystujemy w szerokim zakresie 
w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych.

GOSPODARKA WODNA

Woda głębinowa jest wykorzystywana do celów produkcyjnych oraz socjalno-bytowych. Obecnie realizujemy 
program mający na celu zwiększenie wydajności jej użycia.
W 2010 r. rozpoczęliśmy kampanię podwyższania świadomości pracowników na temat racjonalnego wykorzy-
stywania wody do celów socjalnych (toalety, kuchnia) i produkcyjnych (czyszczenie, mycie).
Zmodernizowano niemal wszystkie układy chłodzenia procesów, dzieki temu wodę głębinową wykorzystujemy 
jedynie jako źródło awaryjne lub jeśli woda rzeczna nie będzie spełniać parametrów niezbędnych do chłodzenia 
(sporadycznie w okresie letnim).
W obszarze produkcji leków planujemy instalację automatycznego stanowiska mycia pojemników, które zmnie-
jszy zużycie wody oczyszczonej o ponad 30%, a więc także wody głębinowej wykorzystywanej do jej otrzymy-
wania.

Woda głębinowa
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W trosce o otoczenie szczególną wagę przywiązujemy do jakości wód rzeki Wierzycy. Do prezentacji wpływu 
działalności naszego przedsiębiorstwa na wody rzeki Wierzycy wybrano wskaźnik ChZT. W roku 2007 obser-
wowano najwyższe stężenia tego wskaźnika na całym monitorowanym odcinku rzeki. W latach 2008–2009 
zaobserwowaliśmy spadek wartości stężenia wskaźnika ChZT we wszystkich punktach pomiarowych – osiągał 
nawet II klasę jakości wód.
W 2010 roku obserwuje się wyższe stężenie wskaźnika ChZT we wszystkich punktach pomiarowych przed 
miastem i za oczyszczalnią ścieków Polpharmy. W świetle prezentowanych wyników możemy jednoznacznie 
stwierdzić, że działalność naszego przedsiębiorstwa nie wpływa na czystość wód rzeki Wierzycy.

Jako firma farmaceutyczna każdego roku zużywamy około 1200 ton materiałów opakowaniowych, z czego 400 
ton stanowią materiały kompozytowe zawierające polichlorek winylu. Jest on składnikiem folii z tworzywa          
sztucznego, wykorzystywanych jako bezpośredni i zewnętrzny materiał opakowaniowy.
W przemyśle farmaceutycznym zużywa się znaczne ilości PVC do produkcji blistrów w związku z jego parametrami 
mechanicznymi i fizycznymi, które zapewniają optymalną odporność blistrów oraz właściwości zabezpieczające 
jakość produktów w okresie ważności.
Utylizacja opakowań stanowi znaczny problem w łańcuchu usuwania odpadów, ponieważ możliwości techno-
logiczne recyklingu i przetwarzania ograniczone są do termicznego unieszkodliwiania, w wyniku którego emi-
towane są chlorowane gazy, a także niewielka ilość dioksyn.
Z tego powodu analizujemy różne rodzaje błon i folii strukturalnych, zawierających tworzywa mniej uciążliwe 
i mniej zanieczyszczające środowisko, na przykład polipropylen i polietylen, które w dłuższej perspektywie 
miałyby zastąpić PVC.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2009 r. wprowadziliśmy politykę recyklingu, która promuje racjonalne gospodarowanie odpadami. Priorytety 
w gospodarce odpadami to: wprowadzanie technologii nisko odpadowych, optymalizacja procesów produkcji 
i wykorzystywanie surowców wysokiej jakości.

Odpady stałe
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OGRANICZENIE ZUŻYCIA PVC
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Zgodnie z przyjętymi zasadami gospodarowania odpadami znaczna część wytworzonych odpadów, około 45% 
rocznie, przeznaczana jest do odzysku bądź recyklingu. Taki sposób postępowania dotyczy głównie odpadowych 
tworzyw sztucznych, makulatury, stali, gruzu, ale również niektórych odpadów poreakcyjnych, odpadowych roz-
puszczalników i szkła.
Na wykresie zaprezentowano procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów skierowanych do odzysku w 
2010 r. Główny strumień odpadów przeznaczonych do odzysku stanowiły odpady tworzyw sztucznych (odpadowy 
polietylen) – około 330 Mg. Do przetworzenia i ponownego wykorzystania trafia również znaczna ilość złomu 
– około 160 Mg i papieru – około 120 Mg. Wskaźniki wykazują stałą poprawę, minimalizujemy ilość wytwarzanych 
odpadów, a jednocześnie coraz większą ich ilość kierujemy do recyklingu i odzysku.
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W ostatnich latach zrealizowano program podczyszczania ścieków bezpośrednio przy instalacjach produkcyjnych 
oraz wyłączono z pracy najbardziej uciążliwy ze względu na emisje odorów element oczyszczalni ścieków, czyli 
zbiornik ziemny.
W dalszym ciągu wykonujemy analizy i próby półtechniczne różnych technologii suszenia i spalania osadów 
z oczyszczalni w celu rezygnacji z ich składowania na wysypisku komunalnym.
W 2010 r. kontynuowano działania zmierzające do redukcji ilości azotu amonowego w ściekach oczyszczonych 
odprowadzanych do rzeki poprzez:
• zmniejszenie zużycia amoniaku i wody amoniakalnej w głównych procesach generujących jony amonowe,
• separację ścieków zawierających azot amonowy,
• związanie azotu amonowego w postaci soli amonowych, utlenianie, redukcję i inne procesy.

Ścieki

PROGRAM OCHRONY GLEB I WÓD GRUNTOWYCH

Utrzymanie najlepszej jakości gleby i wód gruntowych jest obecnie jednym z priorytetowych celów naszego 
przedsiębiorstwa. Stale podejmowane są działania prewencyjne, a potencjalne źródła zanieczyszczeń są kon-
trolowane lub eliminowane. 
W latach 2008–2010 podjęto następujące działania zabezpieczające grunt przed przenikaniem substancji nie-
bezpiecznych:
• wybudowano nowe stanowisko składowania odpadów niebezpiecznych,
• wyposażono punkty przeładunku w mobilne polietylenowe wanny wychwytowe,
• wyposażono oddziały produkcyjne i magazynowe w zestawy mobilnych sorbentów polipropylenowych (tzw. 

apteczki ekologiczne),
• wszystkie miejsca składowania do przeładunku pojemników i beczek wyposażono w metalowe zadaszenia,
• modernizowano i remontowano kanalizację.

Ochrona gleb



Priorytetem w dziedzinie ochrony powietrza jest ograniczanie emisji poprzez optymalizację procesów produk-
cyjnych, wykorzystywanie surowców wysokiej jakości oraz szczegółową kontrolę międzyoperacyjną. W celu 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń stosujemy takie urządzenia, jak: piec katalitycznego spalania odgazów, 
kolumny absorpcyjne, filtry pyłowe, klapy bezpieczeństwa oraz urządzenia pochłaniające nadmiar dozowanych 
substancji.
W 2010 r. uruchomiona została instalacja termicznego utleniania lotnych związków organicznych (RTO). Insta-
lacja funkcjonuje zgodnie ze specyfikacją projektową, zaś parametry emisji gazów są znacznie niższe od wartości 
dopuszczalnych prawem.
Dzięki temu nowoczesnemu systemowi Polpharma jest jednym z liderów w dziedzinie operacji chemicznych pod 
względem ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że wszystkie działania w dziedzinie ochrony gleby, wody i powietrza 
zmniejszają do minimum wpływ Polpharmy na środowisko do wartości znacznie niższych od wymaganych 
prawem, co pozwala na ciągłe zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska 

Ochrona powietrza

ZIELONE PROCESY I EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA

Inicjatywy Zielonego Procesu stanowią element codziennych działań Polpharmy. Trzy lata temu wprowadziliśmy 
program oraz politykę w tej dziedzinie. Jest to główny element rozwoju zielonych procesów w działalności 
chemicznej i farmaceutycznej.
Świadomość pracowników osiągnęła dojrzały poziom, dzięki czemu każdy aspekt działalności operacyjnej jest 
planowany z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Ponadto realizujemy szereg inicjatyw wspierających 
ochronę środowiska i minimalizację wpływu firmy na otoczenie na wszystkich poziomach i stanowiskach w Pol-
pharmie.
Na wykresach przedstawiono podsumowanie wyników z wyszczególnieniem inicjatyw z powodzeniem 
zakończonych i nadal realizowanych.

Inicjatywy Zielonego Procesu

R a p o r t  Ś r o d o w i s k o w y  2 0 1 0
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Eliminacja lub zmniejszenie ilości odczynników, które słabo ulegają biodegradacji, a także redukcja i ponowne 
wykorzystanie rozpuszczalników – to ważne elementy  naszego programu ciągłych usprawnień w Jednostce 
Biznesowej Chemia. W ramach Programu Zielonego Procesu w ciągu trzech ostatnich lat rozpoczęto realizację 
ponad 24 inicjatyw.

Produkcja chemiczna – Starogard

W obszarze produkcji chemicznej należy wymienić przede wszystkim:
• zmniejszenie zużycia rozpuszczalników, takich jak metanol, aceton, toluen oraz rozpuszczalniki chlorowco-

wane, w produktach, takich jak salicylany, metoprolol, alendronian, topiramat, lamotrygina, tadalafil, pira-
cetam i baklofen,

• kontrola i redukcja emisji rozpuszczalników do atmosfery przez instalację próżniowych systemów chłodzących 
do gromadzenia i ponownego użycia rozpuszczalników,

• eliminacja lub redukcja zużycia substancji słabo ulegających biodegradacji w produktach, takich jak acyklowir, 
ibandronian sodu i metoprolol,

• zastąpienie związków fluorowcowanych w procesie produkcji cytrynianu syldenafilu na skalę przemysłową. 
Między innymi dzięki temu projektowi Polpharma otrzymała nagrodę „Innowacja roku 2009”, przyznawaną 
przez Forum Biznesu,

• synteza bisfosfonianów bez udziału szkodliwych rozpuszczalników, takich jak benzen, oraz udoskonalenie 
ogólnych dróg syntezy na podstawie patentu. Projekt zajął trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie 
Green Process Award 2010, organizowanym przez brytyjskie centrum IQPC,

• ograniczenie zużycia amoniaku w procesie produkcji acetazolamidu.

Wdrożenie Programu Zielonego Procesu w obszarze produkcji leków pozwoliło na znaczne zmniejszenie wpływu 
procesów wytwarzania na środowisko. Głównym celem w tym obszarze jest zmniejszenie zużycia rozpuszczalni-
ków organicznych.

Produkcja farmaceutyczna – Starogard
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Cel ten realizujemy poprzez następujące inicjatywy:
• optymalizacja procesów formulacji przez zwiększenie liczby serii wytwarzanych w mniejszej skali laborato-

ryjnej, co pozwala na zmniejszenie zużycia materiałów w większej skali pilotażowej,
• eliminacja rozpuszczalników organicznych na etapach preformulacji i formulacji w procesie rozwoju nowych 

produktów leczniczych.

Te inicjatywy mają charakter długofalowy i są elementem naszego programu ciągłych usprawnień operacji far-
maceutycznych.

Komitet Zielonej Chemii wprowadził w 2009 r. wskaźnik mierzący efektywność działalności chemicznej i far-
maceutycznej. To wskaźnik efektywności materiałowej (PMI – process mass intensity), opracowany przez 
Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne.
Efektywność materiałowa pokazuje relację miedzy zużytymi materiałami a wielkością produkcji. Wskaźnik PMI 
jest monitorowany i na jego podstawie podejmowane są działania zwiększające efektywność materiałową posz-
czególnych procesów, co w rezultacie zapewnia ograniczenie wpływu na każdy element środowiska. Znaczącym 
elementem efektywności materiałowej jest również utrzymywanie zapasów na poziomie niezbędnym do 
niezakłóconego przebiegu działalności, co eliminuje zwiększenie kosztów funkcjonowania, jak też ogranicza 
wpływ na środowisko (np. generowanie przeterminowanych surowców i produktów).  
 
Poniższa tabela pokazuje zmiany wartości PMI w Polpharmie w latach 2009–2010.

Efektywność materiałowa

Wskaźnik pokazuje, że w przypadku produkcji farmaceutycznej efektywność materiałowa ma właściwą tendencję, 
również przy uwzględnieniu istotnego zasobu naturalnego (wody). Natomiast efektywność materiałowa 
w działalności Jednostki Biznesowej Chemia jest właściwa, jeśli we wskaźniku uwzględnimy wszystkie wykorzy-
stywane materiały oprócz wody.
W rzeczywistości w 2010 r. wytwarzaliśmy substancje czynne z dobrym wskaźnikiem wykorzystania surowców, 
który jednak pogarszał się po uwzględnieniu wody.
Racjonalne zużycie wody jest istotnie jednym z obszarów, w które w najbliższych latach zamierzamy się naj-
bardziej zaangażować.
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5. ASPIRACJE I CELE DŁUGOTERMINOWE
W 2010 r. wytrwale pracowaliśmy na rzecz czystszych i bardziej innowacyjnych technologii, zmniejszenia śladu 
ekologicznego, poprawy bezpieczeństwa naszych pracowników oraz społeczności lokalnej. Dokładaliśmy wszel-
kich starań, aby wcielać w życie idee zrównoważonego rozwoju, mamy jednak świadomość, że wciąż znajdujemy 
się na początku naszej drogi do prawdziwie zrównoważonej działalności. 
Wierzymy, że w dłuższej perspektywie mamy jeszcze wiele możliwości obniżania kosztów i poprawy 
konkurencyjności dzięki stosowaniu zrównoważonych praktyk.
Realizacja naszych aspiracji i celów związanych ze zwiększeniem konkurencyjności poprzez zasady 
zrównoważonego rozwoju środowiskowego będzie wymagała wdrożenia wielu przełomowych rozwiązań oraz 
stałego przeglądu i analizy procesów,  zaangażowania w długofalowe planowanie, a także dyscypliny w realizacji 
planów przedstawionych w poprzednich rozdziałach. Dopiero wyniki potwierdzą, czy naszą wizję, aspiracje i cele 
udało się zrealizować.
W 2009 r. opracowaliśmy długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju środowiskowego na lata 2010-2014, 
dotyczące operacji przemysłowych w Starogardzie. Cele zostały zdefiniowane w oparciu o analizę naszej branży 
oraz doświadczenie osób uczestniczących w procesach, ekspertów wewnętrznych, zewnętrznych i liderów opinii.
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Wyznaczone cele spełniają wymagania związane z różnorodnością biologiczną, zużyciem energii 
(z uwzględnieniem zużycia węgla i emisji dwutlenku węgla), zmniejszeniem zużycia rozpuszczalników (LZO), 
redukcją zużycia papieru i opakowań, efektywnym zarządzaniem odpadami i racjonalnym wykorzystaniem 
wody. Wszystkie cele mają w rezultacie znacząco ograniczyć wpływ Polpharmy na środowisko.
Sporządzono plan działania zawierający kluczowe inicjatywy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, 
pozwalający na realizację ambitnych celów w określonym czasie. Obejmuje on obecnie około 50 inicjatyw 
w wybranych obszarach. W tabeli poniżej podsumowano cele i postępy realizacji w odniesieniu do zdefiniowa-
nych wartości docelowych.

UWAGI:
Cel, który chcemy osiągnąć w 2014 r., zmieniono w wyniku przeglądu danych za rok 2009 podczas analizy                      
w 1. kwartale 2010 r.
Poziom realizacji celów w roku 2010 pozwala odnotować następujące kwestie:
• Zużycie energii elektrycznej w 2010 r. w Starogardzie było niższe niż planowany cel roczny (o 447 MWh), 

jednak nadal wyższe niż w roku poprzednim, co oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze w realizacji inicjatyw 
oszczędzania energii, dobrze umiemy oszacować zużycie, jednak nadal daleko jest do realizacji celu.

• Zmniejszenie wykorzystania rozpuszczalników organicznych wynika z zaangażowania w Program Zielonej 
Chemii oraz wprowadzenia nowych technologii opisanych w poprzednich częściach raportu.

• Nie zrealizowaliśmy celu dotyczącego zużycia wody głębinowej, co również wpłynęło negatywnie na ogólny 
wskaźnik PMI. W kolejnych latach planujemy bardziej się na tym skupić i podjąć więcej działań.

• Zużycie energii cieplnej i wytwarzanie opadów było znacznie większe od oczekiwanych celów rocznych. 
Zwiększone zużycie energii cieplnej było skutkiem surowej zimy w 2010 r. Z kolei na wskaźnik wytwarzania od-
padów negatywnie wpłynęła likwidacja 30 ton stanów magazynowych zapakowanych leków, którym upłynął 
termin ważności. Jest to przypadek wyjątkowy i rzadki – gdyby nie to, wyniki byłyby zgodne z założeniami.

• Zmniejszenie zużycia PVC uzyskano dzięki inicjatywom, mającym na celu zwiększenie efektywności 
materiałowej oraz ulepszenie praktyk i technologii pakowania.

W 2011 r. planujemy rozszerzyć Program Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego w spółkach powiązanych 
i zależnych; w każdym zakładzie zdefiniujemy długofalowe cele do roku 2014.
Wierzymy, że szczera komunikacja i dostęp do danych potwierdzają nasze intencje prowadzenia działalności 
w sposób zrównoważony, nadal więc będziemy informować pracowników, partnerów biznesowych 
i społeczeństwo o naszych postępach w tej dziedzinie.



Twórcy raportu oraz członkowie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego od lewej: Marzio 
Mercuri, Krishna Poojari, Natalia Kuligowska, Tomasz Baranowski, Magdalena Rzeszotalska, Rafał Peta, 
Grażyna Kaczyńska.

Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
tel. + 48 58 563 16 00 
fax + 48 58 562 23 53

www.polpharma.pl
Program Zrównoważonego Rozwoju
e-mail: sustainability@polpharma.com



Papier użyty do druku raportu został wyprodukowany w 100% z makulatury
w technologii przyjaznej dla środowiska.

www.polpharma.pl


