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„Definiujemy siebie przez jakość” – to podejście, które pozwoliło Zakładowi Farmaceutycznemu 
Amara wybić się na pozycję lidera polskiego przemysłu substancji do receptury aptecznej.
Od ponad 17 lat firma harmonijnie łączy najwyższą jakość z innowacyjnością i dynamicznym 
rozwojem, dzięki czemu w 2011 roku została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem 
– Diament miesięcznika Forbes – przyznawanym przedsiębiorstwom najszybciej zwiększającym 
swoją wartość.

Sukces to nieustanne doskonalenie
Zakład farmaceutyczny Amara jest pionierem w sektorze prywatnego 

rynku farmaceutycznego w Polsce - powstał w 1994 roku – w okresie 

wielkich przemian – bez zaplecza kapitału państwowego bądź 

zagranicznego. Początkową działalnością fi rmy było konfekcjonowanie 

nalewek ziołowych, lecz już po kilku miesiącach istnienia uzyskano 

pierwsze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i rozpoczęto produkcję 

własnych nalewek leczniczych – walerianowej i miętowej. Był to początek 

błyskotliwego rozwoju fi rmy, która dzięki  ogromnemu zaangażowaniu 

zarówno zarządu jak i pracowników wciąż poszerza zakres oferowanych 

farmaceutyków i usług, i nieustannie doskonali proces wytwarzania by 

być niezmiennie najlepszą. Od 1999 roku Zakład Farmaceutyczny Amara 

ma swą siedzibę na krakowskim Bieżanowie, gdzie mieszczą się działy 

produkcyjne, laboratorium, biura oraz magazyny. „W chwili obecnej 

zatrudniamy ponad 150 pracowników. Produkujemy i konfekcjonujemy 

ponad 130 substancji recepturowych oraz ponad 25 produktów 

leczniczych. Wciąż jesteśmy w fazie intensywnego rozwoju. Planujemy 

wprowadzić wiele innowacji, które będą wymagać większej przestrzeni – 

dlatego myślimy o przeniesieniu zakładu do strefy ekonomicznej. Mamy 

nadzieję, że w 2012 roku przeprowadzimy się do nowych magazynów 

wyrobów gotowych, a w rok później do nowych hal produkcyjnych.” 

– zdradza Prezes Zarządu Jarosław Bogucki.       
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Najważniejsze jest zaufanie
„Wspierać zdrowie – rozwijać możliwości” – tak można w skrócie 

ująć misję firmy Amara. Nie sposób byłoby ją jednak realizować bez 

zaufania pacjentów, farmaceutów i partnerów biznesowych. Zakład 

Farmaceutyczny Amara stosuje nowoczesne techniki kontroli jakości 

oparte na zasadach Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej (GLP) oraz międzynarodowego systemu zarządzania 

jakością - ISO 9001:2008. Dostawcy współpracujący z firmą poddawani  

są szczegółowej weryfikacji i regularnym audytom. Laboratorium 

Kontrolne oraz Dział Kontroli Jakości ściśle monitorują każdy etap 

procesu wytwarzania dbając, by dostarczane surowce przygotowywane 

były ze szczegółowo wyselekcjonowanych, naturalnych składników i 

odznaczały się najwyższą jakością. Wszystkie substancje recepturowe 

oraz produkty lecznicze firmy posiadają pełną dokumentację (na 

stronie internetowej www.amara.pl można zapoznać się z Kartami 

Charakterystyk (MSDS), zaś na życzenie udostępniane są certyfikaty 

analiz laboratoryjnych (CoA)) - dzięki czemu można mieć pewność, że są 

całkowicie bezpieczne i skuteczne, a proces ich wytwarzania  

i dystrybucji odbywa się zgonie z obowiązującym prawem. Zaufanie  

i jakość  odzwierciedlają relacje ekonomiczne – Zakład Farmaceutyczny 

Amara współpracuje z największymi hurtowniami farmaceutycznymi   

i największymi sieciami aptek na terenie Polski. 
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Wspólna satysfakcja  
Głównym obszarem działalności Zakładu Farmaceutycznego Amara jest 

produkcja wysokiej jakości maści, podłoży, syropów, kropli, nalewek, roztworów 

wodnych, spirytusów a także olejków do receptury aptecznej. Kilka lat temu, 

wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma rozszerzyła swój profil  

o świadczenie usług zewnętrznych - zaczynając od projektu,  

a kończąc na seriach pilotażowych tworzy preparaty o nowych, ulepszonych 

właściwościach oraz produkty innowacyjne pod względem składu, 

zastosowania, opakowania i postaci. Udostępnia swoje nowocześnie 

wyposażone laboratorium oraz wysoko wykwalifikowany personel  

(z dziedzin: chemii, farmacji, biologii, biotechnologii oraz analityki medycznej) 

do wykonywania badań wg Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej i 

DAB; analizy instrumentalnej; klasycznej analizy chemicznej; badań stabilności 

w warunkach przyspieszonego starzenia; analiz właściwości fizykochemicznych 

oraz identyfikacji związków na potrzeby rejestracji REACH. Dzieląc się swym 

wieloletnim doświadczeniem pomaga w opracowywaniu dokumentacji 

rejestracyjnej dla produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych  

w oparciu o aktualne wytyczne i akty prawne obowiązujące w UE. 

Lidera poznaje się po innowacjach
„Jutro zaczyna się już dziś! Dlatego tak wielki nacisk kładziemy 

na innowacyjność oraz inwestycje w kapitał ludzki. Nie wystarczą 

najnowocześniejsze maszyny, potrzebni są przede wszystkim ludzie – zdolni, 

kreatywni, nastawieni na poszukiwanie nowych rozwiązań. Tacy są właśnie 

nasi pracownicy – specjaliści z pasją – Amara to nasz wspólny sukces!” – mówi 

V-ce Prezes Zarządu spółki Maciej Półtoranos. Firma posiada bardzo napięty 

plan inwestycyjny – w zeszłym roku wybudowano nowy budynek, w którym 

obecnie znajduje się magazyn wyrobów gotowych oraz prężnie rozwijające się, 

profesjonalne Działy Marketingu i Sprzedaży. Na rok 2011 przewidziane jest 

przeniesienie laboratorium do nowych, w pełni wyposażonych pomieszczeń; 

rozbudowa Działów Konfekcjonowania Surowców Recepturowych; 

zakup nowoczesnych  urządzeń do Stacji Uzdatniania Wody oraz pełne 

zautomatyzowanie konfekcji płynów. Trwają poszukiwania firmy partnerskiej 

do współpracy przy formach stałych. „Ciągle inwestujemy, poszerzamy, 

uzdatniamy – dokładamy wszelkich starań, by nasza praca była coraz bardziej 

wydajna, a nasza oferta coraz bardziej atrakcyjna. Przymierzamy się do wejścia 

na rynki krajów arabskich – to duże wyzwanie – ale jesteśmy gotowi mu 

sprostać. Ambicje inspirują rozwój.” – podsumowuje Prezes Jarosław Bogucki.     

Informacje dodatkowe
Zakład Farmaceutyczny Amara jako jedyna firma na rynku 

farmaceutycznym dostarcza wysokiej jakości: 

•     3% roztwór kwasu borowego

•     20% roztwór Diglukonianu chlorheksydyny

•     Eucerynę bezwodną DAB

•     Eucerynę bezwodną AMARA

•     Krople anyżowe (jako substancję do receptury) 

•     cenioną już przed wojną maść na odciski „Rekord Łuszczy”

W chwili obecnej w ofercie Amary znajduje się:

•     ponad 130 substancji do receptury aptecznej

•     ponad 25 produktów leczniczych

•     ponad 17 produktów jest w fazie rejestracji 

Zestawienie małopolskich firm farmaceutycznych wg rankingu Diamenty 

miesięcznika Forbes - edycja 2011:

Najlepsza inwestycja to inwestycja w kapitał ludzki – wykres wzrostu  

zatrudnienia w Amarze:

Nazwa firmy przec. wzrost wartości 
2007-2009 (proc.)

Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o. o. 91,2
Pharma Cosmetic K.M. Adamowicz spółka jawna 43,4

Farmina sp. z o. o. 24,9


