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GSK na świecie  

• Globalna firma farmaceutyczna, działająca w blisko 100 krajach 

• 96 tys. pracowników, w tym 12 tys. naukowców pracujących w 12 centrach  
B+R na całym świecie  

• 4 mld funtów rocznie przeznaczanych na badania naukowe 

• W laboratoriach GSK badanych jest 65 tys. związków chemicznych rocznie 

 



Wkład GSK w rozwój polskiej gospodarki 

6% udziału  
w rynku  
leków  
 

• GSK na tle branży farmaceutycznej  
Wkład GSK do polskiej gospodarki przekracza uzyskiwane  udziały  w rynku 

•Podstawowe informacje 
 
- największy zagraniczny inwestor w polskim 
przemyśle farmaceutycznym  
- ponad 450 mln USD (ok. 1,6 mld zł) 
zainwestowanych w Polsce 
-ok.6% udziałów w rynku leków, 
-250 produktów, w tym blisko 60% 
produkowanych jest w Poznaniu 
-1740 pracowników 

•Wkład w rozwój polskiej gospodarki 
 
-10. największy polski eksporter - wartośd 
eksportu w 2010 r. to 3,4 mld zł (0.7% polskiego 
eksportu)  
- GSK wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw: 

-współpracuje z 5 tys. partnerów,  
-95%  z nich to firmy polskie,   
-80% to małe i średnie przedsiębiorstwa,  
-300 mln zł  to wartośd zamówieo w 2010 r.  



Strategiczny inwestor  
 

Inwestycje o charakterze produkcyjnym 

o 450 mln dol. (ok. 1,6 mld zł) zainwestowanych w zakup, 
modernizację i rozbudowę poznanskiego zakładu 
produkcyjnego  

o Specjalizacja w produkcji suchych form (tabletek):  

• 7-krotny wzrost eksportu od 2005 r. w związku z 
transferem globalnych produktów 

• Produkcja trafia na 81 rynków 

o Specjalizacja w produkcji kapsułek miękkich żelatynowych –
inwestycje rzędu 47 mln dol., w tym 75 mln zł  w 2011 r.  

• Budowa nowego wydziału produkcyjnego, otwartego w 
2000 roku  

• Dalsza rozbudowa i modernizacja w roku 2011 

• Docelowa produkcja trafi na 99 rynków 

o Modernizację portfela leków:  

• Obecnie ponad 170 produktów w porównaniu do ok. 60 
leków wytwarzanych w zakładzie przed prywatyzacją 

• produkcja 52 preparatów pochodzących  
z globalnego portfela leków GSK 

 

 

Inwestycje w centra usług wspólnych (off-shoring) 

o Globalne Centrum IT 

• około 250 pracowników 

• zarządzenie infrastrukturą i procesami 
informatycznymi (ponad 20 tys. systemów) dla 
ponad 100 tys. użytkowników w ponad 100 
oddziałach GSK na całym świecie 

• zwycięzca konkursu Lider Wsparcia IT w 2011 r.  

o Centrum Zakupowe 

• zatrudnia 20 osób 

• obsługuje ponad 30 fabryk GSK na całym świecie  
w zakresie w zakresie negocjowania zakupów 
materiałów do produkcji leków, surowców oraz 

zakupów nieprodukcyjnych i  inwestycyjnych.  
o Centrum Opakowao 

• usług w zakresie technologii opakowao dla działów 
badawczo-rozwojowych, fabryk oraz oddziałów GSK 
na innych rynkach. 

• Zarządzanie procesem wdrażania nowych opakowao 
związanych z nowymi produktami oraz transferami. 

 
 



Nowoczesne leki i szczepionki 

- 8. najbardziej innowacyjna polska firma (INE PAN 2009) 

- Leki w  fazie rozwoju, GSK jest  światowym liderem w opracowywaniu 
innowacyjnych terapii: 

– 33 nowe leki i szczepionki w fazie pełnego rozwoju, 15 projektów wejdzie 
w ostateczną częśd fazy III w ciągu 18 miesięcy, 17 potencjalnych  nowych 
leków do rozwoju, 20 publikacji w 2010 roku w prestiżowych pismach jak 
Nature czy NEJM 

- Badania kliniczne:  

– 30 mln zł inwestowanych w prowadzenie badao klinicznych w Polsce  

– Badania kliniczne w obszarach priorytetów zdrowotnych:  

• Choroby nowotworowe: nowotwór sutka, białaczka, nowotwór 
płuca; choroby układu oddechowego: astma, POChP, WZWC, choroby 
układu krążenia  

– Współpraca z ponad 230 ośrodkami w Polsce 

– Udział ok. 5000 pacjentów 

- Granty naukowe na badania:  onkologia, antybiotykoopornośd, zakażenia 
pneumokokowe i meningokokowe 

- Współpraca z polskimi uczelniami:  

- Z Wydziałem Chemii Politechniki Poznaoskiej oraz Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza od 2006 roku w zakresie prac  badawczych i 
analitycznych oraz kształcenia studentów 

- Współpraca z Wydziałem Zdrowia Publicznego  Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przy programie Mam Haka na Raka  

- GSK inwestuje w rozwój potencjału badawczego polskiej nauki:  

– 4 edycje programu wymiany wiedzy dla młodych naukowców w 
obszarze onkologii (Young Oncologist Initiative) 

– Konkurs Złoty Skalpel – promowanie wybitnych projektów polskich 
innowatorów 

 



Działalnośd edukacyjna i społeczna 

• Najbardziej odpowiedzialna firma farmaceutyczna w Polsce  

• Pierwszy raport społeczny za lata 2009-2010  firmy farmaceutycznej integrujący kwestie  
społeczne i środowiskowe 

• Etyka jako filar działalności:  

– Wyznaczamy standardy i kierunki działania w branży w kwestiach etyki i 
transparentności  

– Współpracujemy z organizacjami pacjentów, zwracając uwagę na zachowanie 
niezależności ich działalności 

– Zapewniamy najwyższe standardy etycznej współpracy z partnerami biznesowymi, 
dostawcami, kontrahentami 

– Współpraca z Naczelną Izbą Lekarską przy promowaniu zasad etycznej współpracy 
pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a środowiskiem lekarskim 

• Wybrane programy edukacyjne i społeczne  

– MAM HAKA NA RAKA – program ewoluujący w ruch społeczny  

• Program-> ruch społeczny 

• 5 edycji (rak piersi, szyjki macicy, prostaty, płuc, jelita grubego) 

• 12 000 zaangażowanych młodych ludzi 

– ZDROWA GMINA – konkurs dla lokalnych samorządów 

• II edycja- 6 województw- 211 gmin 

• 35 000 więcej osób przebadanych w kierunku wskazanych nowotworów w 
gminach biorących udział w konkursie (w stosunku do roku, w którym program 
nie był prowadzony) 

– „PATRON” w edukacji chorych na astmę i POChP 

• 485 000 przebadanych pacjentów;  

• 3 000 zaangażowanych członków  
personelu medycznego  

– PROMYK DNIA 

- 61 świetlic w całej Polsce 

- 5000 dzieci przebywa tygodniowo   
w świetlicach 

 

 
500 000  
pacjentów 
uczestniczy  

w programach 
edukacyjnych GSK 

 

 

 
150 

 partnerów publicznych, 
instytucji zarządzających 

zdrowiem oraz 
organizacji pacjenckich 

zaangażowanych  
w programy edukacyjne 

GSK 

 


