
 

 

 

ANPHARM 

Anpharm od 1997 roku jest jednym z zakładów wytwórczych Grupy Servier. Servier powstała, aby służyć 

zdrowiu. Wykorzystując nowoczesne technologie oraz działając w otoczeniu, w którym obowiązują 

ścisłe wymagania jakościowe, mamy świadomość, że dostarczanie pacjentom leków o najwyższej 

jakości oraz bezpieczeństwo pracy naszych pracowników i dbałość o środowisko są naszymi 

największymi wyzwaniami. Posiadamy doświadczenie w wytwarzaniu i pakowaniu leków na potrzeby 

polskiego rynku, a także na eksport.  

Jako pierwszy zakład produkujący leki w Polsce w 2003 roku Anpharm otrzymał Certyfikat GMP - Dobrej 

Praktyki Wytwarzania. Od 2016 roku zakład posiada również  certyfikat systemu zarządzania energią 

według normy ISO 50001. 

Anpharm rozwija się dynamicznie, udoskonala procesy i tym samym coraz efektywniej realizuje misję 

Grupy Servier w trosce o zdrowie naszych pacjentów i środowisko.  

 

Tydzień 3R – edukacja pracowników 

 

Podczas Tygodnia 3 R, Anpharm prowadzi kampanie edukacyjne kierowane do wszystkich 

pracowników z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacyjnych. Projekt ma na celu podniesienie 

świadomości na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i zwiększenia udziału odpadów nadających 

się do recyklingu. Działania odnoszą się do zasad: Reduce – redukcja odpadów, Reuse - ponowne 

użycie produktów, Recycle – recykling. To podejście zostało rozszerzone o dodatkowe zasady: Rethink 

(przemyśl np. zakup lub potrzebę) i Repair (napraw), które łącznie jeszcze mocniej wspierały budowanie 

prawidłowych nawyków w zakresie postępowania z odpadami.  

 

Przykłady podejścia 3R w Anpharm 

 

W Anpharm optymalizujemy nasze procesy, by ograniczać ilość odpadów. Przykładem takiego 

podejścia jest wymiana nakrętek opakowań plastikowych leków z dedykowanych do poszczególnych 

produktów i dawek na rzecz uniwersalnego wzoru. 

 

Regularnie prowadzone są zbiórki przedmiotów, którym można nadać drugie życie. To podejście ma 

zastosowanie w codziennej pracy, np. odzyskujemy do ponownego wykorzystania materiały biurowe. 

Ponad to w minionym roku firma przeprowadziła 2 zbiórki, których odbiorcami byli Podopieczni  

z Placówki Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych KRASNAL w Warszawie oraz Noclegowni w Warszawie. W ramach akcji zbierano 

głównie odzież i obuwie, a także meble, książki i zabawki.  

 

W ramach promowania bioróżnorodności w Anpharm prowadzi akcję wymiany / dzielenia się roślinami 

domowymi i ogrodowymi. Ta inicjatywa ewoluowała i dzięki niej powstał wolontaryjny ogród pracowniczy 

z roślinami nektaropylnymi (lawenda, hortensja, dzika róża, mięta). Następnie adoptowane zostały  

3 rodziny pszczele. Miód z tych uli rozdawany jest corocznie pracownikom i stanowi okazję budowania 

świadomości o środowisku.  

 

W 2022 r. połączyliśmy siły firm Grupy Servier w Polsce (Servier Polska, Egis, Anpharm) i wzięliśmy 

udział w akcji Operacja Czysta Rzeka. Akcja polegała na zbieraniu śmieci  

z nadbrzeża Wisły w Warszawie i miała za zadanie uwrażliwić nas na potrzeby dbania o środowisko.  

W trakcie akcji trwającej tylko 2 godziny zebraliśmy 1300 kg śmieci. 


