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Jesteśmy 
dynamiczną 
firmą
naukowo-
technologiczną

Obejrzyj film o nas



Chart library organic cells4



W centrum
Nauka

wszystkich naszych działań

Począwszy od zaawansowanych technologii 
edycji genów i odkrywania unikalnych metod 

leczenia najcięższych chorób, a zakończywszy 
na inteligentnych urządzeniach – Merck jest 

wszędzie. 



58,000
pracowników 
na całym świecie

2,3
B&R
(w mld €)

66
krajów

17,5
sprzedaż w 2020
(w mld €)

Założony 

w 1668

Merck
w

liczbach



Około 58 000 pracowników, w 66 krajach, 

każdego dnia tworzy bardziej przyjazne 

i zrównoważone rozwiązania, pozytywnie 

wpływające na życie milionów ludzi.

Jesteśmy

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie  działamy pod 

nazwami EMD Serono w obszarze ochrony zdrowia, 

MilliporeSigma w obszarze life science i EMD 

Electronics w obszarze materiałów hi-tech.

Merck KGaA, w Darmstadt, 

w Niemczech, posiada prawa do 

używania nazwy i znaku handlowego 

„MERCK” we wszystkich krajach poza 

Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.



na 
każdym 
etapie,

Towarzyszymy ludziom

pomagając im z myślą o początku, jakości 

i długości życia. Dostarczamy 

spersonalizowane metody leczenia ciężkich 

chorób oraz pomagamy im spełniać 

marzenia o byciu rodzicami.

Healthcare



Onkologia 
i immunoonkologia

Neurologia
i immunologia

Leczenie niepłodności

Pacjenci
znajdują się w centrum 
naszych działań

Healthcare
W naszym portfolio znajdują się 

produkty stosowane w następujących 

obszarach terapeutycznych:

Leczenie chorób 
cywilizacynych



Learn more 

38%
udziału w sprzedaży netto Grupy

6,6 mld €
sprzedaży netto

*Dane za cały 2020 r.

Dowiedz się więcej
Healthcare

https://www.merckgroup.com/en/company/who-we-are/healthcare.html
https://www.merckgroup.com/pl-pl/company/who-we-are/healthcare.html


Onkologia

Immunoonkologia

Immunologia

Neurologia

Choroby cywilizacyjne

2 cząsteczki
Guzy lite3

1 cząsteczka
Rak szyjki macicy 1L

1 cząsteczka
Immunologia

1 cząsteczka
Osteoartroza4

1 cząsteczka 

Malaria

1 cząsteczka
Szpiczak mnogi

5 cząsteczek

Guzy lite1,2

1 cząsteczka
Niedrobnokomórkowy nowotwór płuca8

1 cząsteczka
Nowotwór pęcherza moczowego 1L-M9

2 cząsteczki 

Niedrobnokomórkowy nowotwór płuca 1L

1 cząsteczka
Stwardnienie rozsiane

1L – leczenie pierwszego wyboru

1L-M – leczenie podtrzymujące pierwszego wyboru 

2L– leczenie drugiego wyboru

1 Zawiera badania (faza I/II) we współpracy z NCI.

2 Zawiera badania w połączeniu z avelumabem. 

3 Zawiera badania w połączeniu z bintrafuspem alfa.

4 Jak ogłoszono 6 października 2020, Merck podpisał umowę licencyjną z Novartis.

5 W połączeniu z ozymertynibem w przypadku amplifikacji genu MET, zaawansowanego niedrobnokomórkowego nowotwóru płuca (NSCLC) lub NSCLS z przerzutami z mutacją EGFR.

6 Badania oceniające leczenie skojarzone avelumabem z talazoparibem, aksytynibem, inhibitorami ALK, cetuksymabem lub chemioterapią.

7 Oczekuje na fazę III rozpoczynającą się w 2021.

8 Jak ogłoszono 25 sierpnia 2020 amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała i przekazała do priorytetowej weryfikacji nowe zastosowanie leku w przypadku 
niedrobnokomórkowego nowotwóru płuca.

9 Jak ogłoszono 22 czerwca 2020 Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła do oceny zmianę rodzaju II zastosowania avelumabu w leczeniu podtrzymującym pierwszego wyboru 
pacjentów z miejscowo zaawansowanym nowotworem pęcherza moczowego lub nowotworem pęcherza moczowego z przerzutami.

O ile nie zaznaczono inaczej, programy kliniczne prowadzone we współpracy z partnerami zewnętrznymi nie zostały ujęte, chyba że Merck jest sponsorem danego badania.

30 października 2020

Cząsteczki w fazie badań i rozwoju –
potencjalnie, nowe produkty lecznicze

More Information

1 cząsteczka
Nowotwór odbytnicy

2 cząsteczki
Niedrobnokomórkowy nowotwór płuca5

1 cząsteczka
Guzy lite6

2 cząsteczki
Niedrobnokomórkowy nowotwór płuca 1L/2L6

1 cząsteczka
Nowotwór pęcherza moczowego6

1 cząsteczka 

Miejscowo zaawansowany 
niedrobnokomórkowy nowotwór płuca

2 cząsteczki
Nowotwór dróg żółciowych 1L, 2L

1 cząsteczka 

Rak szyjki macicy 2L

Faza III

Rejestracja

Faza IIFaza I

Healthcare

1 cząsteczka
Toczeń rumieniowaty układowy

1 cząsteczka 

Nefropatia IgA

1 cząsteczka
Łuszczyca7

1 cząsteczka

Osteoartroza

1 cząsteczka 

Zapalenie płuc wywołane przez Covid-19

Produkty lecznicze przedstawione na pipeline’ie są przedmiotem badań klinicznych. Nie dowiedziono ich bezpieczeństwa i skuteczności. Nie ma gwarancji, że którykolwiek produkt zostanie zatwierdzony dla pożądanego wskazania.

Więcej informacji

Program w ramach umowy outsourcingowej

https://www.merckgroup.com/en/research/healthcare-pipeline.html
https://www.merckgroup.com/en/research/healthcare-pipeline.html


Wspieramy

Nasze narzędzia, usługi i platformy cyfrowe 

sprawiają, że prowadzenie badań staje się 

prostsze, a wyniki dokładniejsze. Możliwe 

jest także szybsze dostarczanie 

przełomowych rozwiązań. Nasze rozwiązania 

zapewniają rzetelność badań 

diagnostycznych i bezpieczeństwo 

przyjmowanych leków, dzięki czemu możliwy 

jest szybszy powrót do zdrowia.

środowisko naukowe

Life Science



Edycja genomu

Żywność i napoje

Leki biologiczne

Pomagamy naukowcom

Rozwiązywać
problemy
na każdym etapie ich pracy

Life Science
Oferujemy rozwiązania 

w następujących obszarach:



Dowiedz się więcej

*Full year 2018

Life Science

1,6 mln
Klientów na całym świecie

100
ośrodków 
dystrybucyjnych

7,5 mld €
sprzedaży netto

>300 000
produktów

~100 mln
odwiedzin na platformach 
internetowych

59
zakładów 
produkcyjnych 
na świecie

*Dane za cały 2020 r.

6globlanych marek

Supelco

https://www.merckgroup.com/pl-pl/company/who-we-are/life-science.html
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Naukę wykorzystujemy przy 

opracowywaniu technologii 

zmieniających sposób dostępu 

i wyświetlania informacji. 

Tworzymy rozwiązania 

zapewniające bezpieczniejszą 

komunikację w przyszłości, 

inteligentniejsze domy 

i urządzenia oraz bardziej 

zrównoważoną technologię.

Rozświetlamy
świat wokół nas

Electronics



Mobilność przyszłości

Tworzenie

dynamicznego 
świata Inteligentne technologie

Electronics



3,4 mld €
sprzedaży netto

Dowiedz się więcej

80%
sprzedaży 
w rejonie Azji 
i Pacyfiku

*Dane za cały 2020 r.

Electronics

https://www.merckgroup.com/pl-pl/company/who-we-are/performance-materials.html


Jako zrównoważona firma tworzymy wartość poprzez nasze działania, 

dążąc jednocześnie do zrównoważonego rozwoju środowiska oraz 

przestrzegając aspektów społecznych i obowiązujących przepisów 

– wszystko dla nas, naszych interesariuszy i całego społeczeństwa. 

W 2020 r. nasza firma skupiła swoją uwagę w jeszcze większym stopniu na 

zrównoważonym rozwoju jako kluczowym elemencie strategii.

Zrównoważony rozwój
to kluczowy komponent
naszej strategii.

18



Nasze 
podejście

Wartość społeczna

(SDGs, SBV, …)

Wartość 

biznesowa

Wartość społeczna poprzez 

strategiczną filantropię

Zrównoważony 

i odpowiedzialny biznes

Utrata biznesu

spowodowana utratą 

zaufania społecznego do 

prowadzonej działalność

Utrata zaufania 

społecznego do 

prowadzonej działalności 

w niektórych obszarach 

poprzez eksternalizację 

kosztów

Działalność 
filantropijna, która 

ma wpływ

Nasza wizja:

Działalność 
biznesowa, która 
ma wpływ

Tworzenie 
wartości 
społecznej

Eliminacja 
negatywnego 
wpływu 
społecznego

19

Czym jest zrównoważony 

rozwój z punktu widzenia 

biznesu

Wykorzystywanie nauki 
i technologii, aby prowadzić 
działalność biznesową, która będzie 
pozytywnie wpływać na 
społeczeństwo.



Human 
progress

Curious minds dedicated to

Naszym globalnym zespołem 

naukowców, ekspertów i liderów opinii 

kieruje pasja do odkrywania i chęć 

wprowadzania istotnych rozwiązań 

zmieniających oblicze świata.



Stawianie czoła 

ograniczonym zasobom
1

Wyzwania 
społeczne

Tworzenie świata 

inteligentnych rozwiązań
2

Planowanie przyszłości 

ochrony zdrowia
3

Kształtowanie przyszłej 

działalności naukowej 
4



Kim
jesteśmy
w Polsce



Nasz firma
w liczbach

3
obszary biznesowe

~30 lat
działalności

1 z 3
na świecie Centrów 
Usług Biznesowych Merck

>700
pracowników

~3 mln
pacjentów korzystających 
codziennie z naszych terapii

45
badań klinicznych

Dane: wrzesień 2021

1 z 4 
na świecie Centrów
Rejestracji 



Czym się 
zajmujemy

>300 tys. 
produktów

Healthcare

Oferujemy innowacyjne terapie w walce 

z chorobami, szczególnie w obszarach: onkologii, 

immunoonkologii, neurologii, immunologii, leczenia 

niepłodności, diabetologii, kardiologii 

i endokrynologii.

Life Science

Zapewniamy materiały laboratoryjne i technologie, 

dzięki którym badania naukowe oraz produkcja 

biotechnologiczna i farmaceutyczna są prostsze, 

szybsze i bezpieczniejsze.

Surface Solutions (część biznesu 
Electronics)

Dostarczamy pigmenty dekoracyjne, dodatki 

funkcjonalne oraz składniki aktywne i wypełniacze 

m.in. do produktów kosmetycznych. Oferujemy także 

pigmenty wykorzystywane w produktach 

spożywczych i farmaceutycznych.



Kluczowe wydarzenia

1992
Rozpoczynamy
działalność
w Polsce

2007
Kupujemy firmy Serono, 
obecną także w Polsce

2010
Kupujemy firmę Millipore, 

obecną także w Polsce

2013
Otwieramy Centrum 
Usług Biznesowych we 
Wrocławiu

2015
Kupujemy firmę Sigma-Aldrich, 
obecną także w Polsce

2016
Centrum Usług 
Biznesowych zaczyna 
działać jako odrębna 
spółka

2017
Obchodzimy 
25. rocznicę 
w Polsce

2018
Świętujemy 350 lat 
naszej działalności na 
świecie

2022
Będziemy 
obchodzić 30 
lat działalności 
w Polsce

2021
Powstaje Merck Life 
Science Sp. z o.o. 
a Centrum Usług 
Biznesowych obchodzi  
rocznicę 5 lat 
działalności



nasze spółki

Warszawa
Poznań

Wrocław

Merck Life Science 

Sp. z o.o.

▪ Life Science

Merck Business Solutions 

Europe Sp. z o.o.

▪ Centrum Usług Biznesowych

Merck Sp. z o.o.

▪ Healthcare

▪ Surface Solutions 

(część biznesu 

Electronics)



Centrum Usług 
Biznesowych 
we Wrocławiu

Aktywnie uczestniczymy w budowaniu pozycji Polski jako 
europejskiego lidera sektora nowoczesnych usług 
wspólnych już od 5 lat.

Nasze Centrum jest jedną z trzech tego typu placówek 
Merck na całym świecie i jedyne w Europie. Obsługujemy 
nie tylko europejskie spółki, ale także oferujemy wsparcie dla 
każdego z 66. rynków, na których działamy globalnie.

Centrum jest obecnie naszą największą – pod względem 
liczby zatrudnienia – spółką w Polsce. 

Wspieramy 
polską 
gospodarkę



28

Z początkiem lipca 2021 roku połączyliśmy 

działalność handlową life science spółek Merck 

i Sigma-Aldrich, zmieniając jednocześnie nazwę 

docelowego podmiotu na Merck Life Science Sp. z o.o. 

W efekcie cały portfel life science, składający się z 

ponad 300 tys. produktów, jest dostępny w ramach 

jednej, a nie jak to było do tej pory, dwóch spółek. 

Kupiliśmy Sigma-Aldrich w 2015 roku, w ramach 

największej transakcji w ponad 350-letniej 

historii firmy. 

Life Science



Badania 
kliniczne

Polska odgrywa ważną rolę w zakresie prowadzonych przez 

naszą firmę badań klinicznych. Od 2012 roku 

zrealizowaliśmy łącznie 45 badań klinicznych. Obecnie 

realizujemy i wspieramy łącznie 18 z nich –

odbywających się w ponad 100 ośrodkach – bierze udział 

ponad 750 pacjentów, uzyskując dzięki temu dostęp do 

nowoczesnych terapii.



1
Na pierwszym miejscu stawiamy dobro pacjenta, 
dlatego współpracujemy z organizacjami 
pacjentów aktywnymi w różnych obszarach 
terapeutycznych.

2

3

Wspieramy także edukację lekarzy, umożliwiając 
dostęp do najnowszej wiedzy na kongresach 
krajowych i zagranicznych.

W trosce o edukację zdrowotną społeczeństwa, 

angażujemy się również w kampanie 

świadomościowe, takie jak „Rak pęcherza – wykryj 

i lecz”, Międzynarodowy Tydzień Walki z Chorobami 

tarczycy, czy Światowy Dzień SM.

Dbamy 
o edukację



Ludzie
Dbamy o rozwój naszych pracowników, 

oferując dłuższe szkolenia tradycyjne, 

krótkie i skondensowane sesje 

z trenerami, wydarzenia inspiracyjne, czy 

też dostęp do nowoczesnej platformy 

e-learningowej. Program szkoleniowy 

uzupełniamy także o coaching, mentoring

czy shadowing. 

Wiemy jak ważne w dzisiejszym świecie staje 

się zachowanie równowagi pomiędzy pracą 

a życiem prywatnym. Tworzymy elastyczne 

środowisko pracy, w ramach którego 

oferujemy m.in. „telepracę”, „ruchomy czas 

pracy”, czy „indywidualny rozkład czasu 

pracy”. 



Pracodawca  z wyboru

Nasza firma wyróżnia się polityką zatrudnienia. Należymy do 

grona najlepszych i najchętniej wybieranych 

pracodawców w Polsce, Europie, a także na świecie. 



W ramach społecznej odpowiedzialności, realizujemy 

działania ogólnopolskie, angażujące wszystkich 

pracowników, jak również aktywności 

o charakterze lokalnym. 

W 2020 roku łączna wartość naszego 

zaangażowania, obejmująca wartość godzin roboczych 

oraz wartość samych darowizn zarówno finansowych, 

jak i rzeczowych, wyniosła blisko siedemset tysięcy 

złotych. 

Mamy w sobie

Społeczną 
wrażliwość



wybrane 
inicjatywy

Remontujemy domy dziecka w różnych 

częściach Polski. Do tej pory odnowiliśmy 

12 placówek.

Nasi pracownicy „zbierają kilometry”, 

spacerując, biegając lub jeżdżąc na rowerze. 

Po przekroczeniu ustalonego progu, 

przeznaczamy dodatkowe środki 

finansowe na cele charytatywne.

Wspieramy lokalną Fundację „Pociecha” 

we Wrocławiu, która skupia się na 

poprawie warunków rozwoju dzieci 

z mniej zamożnych rodzin.



Walka 
z covid-19
Łącznie w 2020 roku na nasze wsparcie 
przeznaczyliśmy ponad czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych. Darowizny na 
rzecz zakupu środków ochrony osobistej dla 
pracowników systemu opieki zdrowotnej, 
domów dziecka i lokalnych społeczności, 
czy inicjatywy oddolne naszych 
fantastycznych pracowników, to tylko 
przykładowe formy naszego zaangażowania.

Nasze wsparcie



Dział Komunikacji 

wrzesień 2021

@: biuro@merckgroup.com | W: www.merck.pl | LinkedIn: Merck Polska

Merck w Polsce 
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mailto:biuro@merckgroup.com
https://www.merckgroup.com/pl-pl/company.html
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