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Jako dynamiczna firma naukowo-technologiczna 
jesteśmy przekonani, że nauka to siła służąca 
dobru ludzkości. Codziennie zmieniamy życie 
milionów ludzi na lepsze.

DEDICATED 

 TO HUMAN  
PROGRESS 

Pasja do nauki i technologii codziennie motywuje do działania 58 tysięcy naszych 
pracowników w 66 krajach. Pracują oni nad rozwiązywaniem najistotniejszych 
wyzwań dzisiejszych czasów i opracowywaniem bardziej zrównoważonych 
rozwiązań.

Towarzyszymy ludziom na każdym etapie, pomagając z myślą o początku, 
jakości i długości ich życia. Dostarczamy spersonalizowane metody leczenia 
najcięższych chorób oraz pomagamy spełniać marzenia o byciu rodzicami. 
Wspieramy również środowisko naukowe. Nasze narzędzia, usługi i platformy 
cyfrowe sprawiają, że prowadzenie badań staje się prostsze, wyniki dokład-
niejsze, a dostarczanie przełomowych rozwiązań szybsze. Ułatwiamy dostęp 
do opieki zdrowotnej, zapewniając rzetelność badań diagnostycznych i bez-
pieczeństwo przyjmowanych leków. Wspieramy firmy, które stoją na czele 
cyfrowej rewolucji na całym świecie. Nasze rozwiązania wykorzystywane są 
w technologiach, które zmieniają sposób dostępu do informacji, a także prze-
chowywania, przetwarzania i wyświetlania danych. Nasze innowacje pozwalają 
wykorzystać potencjał danych i tworzyć nowe możliwości, zmieniając życie na 
świecie w znanej nam postaci. 

Wierzymy, że badania naukowe oraz odpowiedzialna przedsiębiorczość to klucz 
do postępu technologicznego przynoszącego korzyści nam wszystkim. To wła-
śnie dlatego nasza firma odnosi sukcesy od 1668 r. Nie ustajemy w wysiłkach, 
przesuwając granice tego, co możliwe, a tym samym tworząc nowe możliwości 
dla wszystkich. To właśnie napędza nas do działania. To nasza motywacja do 
pracy. To nasza przyszłość.

KIM JESTEŚMY?



Jesteśmy znani na całym świecie pod nazwą 
Merck. Jedynymi wyjątkami są Stany Zjednoczone 
i Kanada, gdzie firma działa pod nazwami: EMD 
Serono w obszarze ochrony zdrowia, MilliporeSigma 
w obszarze life science i EMD Electronics w obszarze 
zaawansowanych materiałów i technologii. 

2020 SPRZEDAŻ  
NETTO WG SEKTORÓW 

DZIAŁALNOŚCI
(W MLN €)

2020 SPRZEDAŻ  
WG REGIONÓW (W MLN €)

910
AMERYKA 
ŁACIŃSKA 

(5 %)

581
BLISKI WSCHÓD

I AFRYKA
(3 %)

SPRZEDAŻ NETTO
(W MLD €)

2020 WYNIK  
EBITDA WG SEKTORÓW 

DZIAŁALNOŚCI
(W MLN €)

ELECTRONICS*

803

HEALTHCARE

1922

Około

MERCK  
W LICZBACH

2020 2019
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AS

 ONE FOR 
 PATIENTS

Działamy z myślą o początku, jakości 
i długości życia, zapewniając największe 
możliwe korzyści milionom osób na całym 
świecie. „Razem w trosce o pacjenta” 
– te słowa odzwierciedlają sposób, 
w jaki myślimy, działamy, troszczymy 
się o innych i odnosimy sukcesy jako 
globalna firma. 



Leczenie niepłodności
Niepłodność można leczyć. Dotyka 
ona zarówno mężczyzn, jak i kobie-
ty. Jednakże mogą oni potrzebować 
różnych form wsparcia swoich 
starań o dziecko. Jesteśmy liderem 
na tym polu, a nasze działania ukie-
runkowane są zawsze na innowacje. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
w leczeniu niepłodności dostarczamy 
w pełni zintegrowane rozwiązania, 
które umożliwiają specjalistom oraz 
klinikom stałą poprawę wyników.

Leczenie chorób  
cywilizacyjnych
Nieustannie pracujemy nad po-
prawą wyników leczenia zaburzeń 
i chorób kardiometabolicznych oraz 
endokrynologicznych, pomagając 
pacjentom żyć pełną piersią. 

Neurologia i immunologia
Choroby zapalne układu nerwowego 
wpływają na stan fizyczny, emo-
cjonalny i psychiczny, a także życie 
społeczne. Pacjent znajduje się 
zawsze w centrum naszych działań 
– zaczynając od naszego zaangażo-
wania, przez dostarczenie wysokiej 
jakości produktów, po wsparcie dla 
organizacji pacjenckich. 

Przebieg leczenia stwardnienia roz-
sianego bywa dla pacjentów bardzo 
trudny. Dlatego zależy nam na tym, 
aby leczenie tej choroby łączyło 
się z jak najmniejszym stresem. 
Dostarczamy rozwiązania, któ-
re pomagają redukować obciążenie 
chorobą, ułatwiają przestrzeganie 
zaleceń oraz przyjmowanie leków. 
By robić to skutecznie, staramy się 
coraz lepiej poznawać SM, dzięki 
czemu poszerzamy naszą wiedzę 
na temat tego, z jakimi wyzwaniami 
mierzą się pacjenci, a także jakie 
mają potrzeby. Z myślą o zapewnie-
niu jeszcze lepszej opieki osobom 
z SM wspieramy też dialog społecz-
ny w tym zakresie.

Globalne trendy, takie jak rosnąca populacja, wyższa śred-
nia długość życia oraz lepszy dostęp do opieki zdrowotnej 
sprawiają, że zapotrzebowanie na nasze terapie ciągle  
rośnie. Aby sprostać tym wymaganiom i odpowiadać  
właściwie na trendy rynkowe, w ostatnich latach wprowa-
dziliśmy znaczne zmiany w naszym sektorze Healthcare.

Każdego dnia ponad 80 milionów pacjentów1 na całym 
świecie korzysta z naszych leków na choroby krążenia, 
metaboliczne i endokrynologiczne. Skupiamy się na dostar-
czaniu wysokiej jakości leków i spersonalizowanej opiece na 
całej ścieżce pacjenta. Chcemy przyczynić się do poprawy 
zdrowia osób ze stanem przedcukrzycowym, cukrzycą, 
nadciśnieniem tętniczym czy niedoczynnością i nadczynno-
ścią tarczycy, pomagając im cieszyć się pełnią życia. 

Jesteśmy jedyną firmą, która wspiera osoby planujące po-
tomstwo na każdym etapie ich drogi, oferując kompleksowe 
rozwiązania z zakresu zaawansowanych terapii, technologii 
i usług.

Pomagamy ekspertom oraz lekarzom personalizować 
leczenie, standaryzować procesy oraz analizować wszyst-
kie czynniki wpływające na płodność, zwiększając szanse 
pacjentów na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego.

Dzięki naszym produktom urodziło się ponad  
4 miliony dzieci2.

Pragniemy zmienić sposób opieki nad osobami z chorobami 
nowotworowymi, w związku z czym skupiamy się na wy-
korzystaniu pełnego potencjału najbardziej obiecujących 
badań w tej dziedzinie, co pozwoli nam poprawić wyniki 
leczenia pacjentów.

Dzięki nauce dostarczamy leki chorym, którzy ich potrze-
bują w walce z chorobami nowotworowymi. To właśnie  
pacjenci nas inspirują, a naszą siłą napędową jest ciekawość 
mająca na celu poznanie tajemnic biologii nowotworów i ich 
mikrośrodowiska; ciekawość, by wytrwale wykorzystywać 

naukę, a także dostosowywać terapie, wprowadzać inno-
wacje i przezwyciężać problemy; ciekawość, która sprawia,  
że chcemy być liderami w walce z nowotworami stanowią-
cymi największe wyzwania. 

Mamy wieloletnie doświadczenie w neurologii i immunologii, 
w tym ponad 20-letnie doświadczenie w leczeniu stward-
nienia rozsianego (SM). Z zaangażowaniem pomagamy 
pacjentom z chorobami zapalnymi układu nerwowego,  
nie ustając w poszukiwaniu rozwiązań, które stanowią od-
powiedź na niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne.

W naszej ofercie produktów leczniczych dla pacjentów  
ze stwardnieniem rozsianym można znaleźć obecnie  
doustną terapię stosowaną w krótkich cyklach leczenia oraz 
lek podawany iniekcyjnie, modyfikujący przebieg choroby. 
Pracujemy też nad szeregiem rozwiązań, które mogą mieć 
zastosowanie w leczeniu SM i innych chorób zapalnych 
układu nerwowego, a także chorób o podłożu immunolo-
gicznym, takich jak toczeń rumieniowaty układowy. 

Zakres naszych prac badawczo-rozwojowych pozwala 
pozycjonować nas jako tzw. global specialty innovator 
w dziedzinach onkologii, immunoonkologii, neurologii 
oraz immunologii – w tym także w zakresie leczenia 
stwardnienia rozsianego. Pacjenci są dla nas najważniejsi, 
dlatego dążymy do tego, aby nasze innowacyjne badania 
skutkowały powstawaniem leków przynoszących pacjentom 
wartość. Dodatkowo w działaniach badawczo-rozwojowych 
wspierają nas innowacyjni partnerzy. Współpraca ta pozwa-
la wzmacniać zaplecze technologiczne, doskonalić podejście 
naukowe oraz dokonywać postępów w pracach nad nowymi 
rozwiązaniami. Wśród nich jest wiele uznanych firm. Razem 
badamy skuteczność terapii skojarzonych z wieloma lekami 
innowacyjnymi.

More information:

[3] The Global Cancer Observatory (GCO):  
 Cancer Tomorrow.

[1]  Liczba pacjentów określona na podstawie wewnętrznych założeń i danych 
dotyczących sprzedaży. W tym wypadku nie możemy podać zewnętrznego 
źródła informacji.

[2]  Chua, SJ, et al. Reproductive Biology and Endocrinology 2021;19(1):1–13.
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Onkologia i immunoonkologia 
Liczba osób z nowo rozpoznanym 
nowotworem wzrasta co roku. Prze-
widuje się, że do 2040 r. osiągnie 
ona poziom 29,5 miliona chorych3. 
Ta wiedza nieustanne motywuje nas 
do działania na rzecz poszukiwania, 
rozwijania i wprowadzania różno-
rodnych, innowacyjnych terapii 
w nadziei, że pozwolą one pacjen-
tom wygrać walkę z chorobami no-
wotworowymi Nasz zespół badaw-
czo-rozwojowy wykorzystuje nasze 
synergiczne portfolio onkogennych 
szlaków sygnałowych, immunoon-
kologii i odpowiedzi na uszkodzenia 
DNA, skupiając się na uwolnieniu 
pełnego potencjału najbardziej 
obiecujących mechanizmów w ba-
daniach nad rakiem. Niestrudzenie 
poszukujemy terapii najbardziej 
złożonych nowotworów, pragnąc 
wytyczyć drogę do przełomowych 
odkryć naukowych, które pozwolą 
uzyskać lepsze wyniki leczenia dla 
pacjentów.

  Dostarczamy

PRODUKTY LECZNICZE 
  stosowane w następujących obszarach  
terapeutycznych:
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 SZYBSZE  
 ZNAJDOWANIE 

LEPSZYCH 
TERAPII

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe mają liczne 
zastosowania, m.in. w autonomicznych samochodach.  
Jednocześnie potencjał AI w ochronie zdrowia i opracowy-
waniu nowych terapii pozostaje niewykorzystany.

Rozwój wiedzy dotyczącej mechanizmów molekularnych 
w chorobach sprawił, że obecnie stawia się bardziej obie-
cujące (niż kiedykolwiek wcześniej) cele w opracowywaniu 
nowych terapii. 

Procesy prowadzące do tych odkryć wiążą się jednak z wielo-
ma wyzwaniami. Czy AI i uczenie maszyno-
we mogą pomóc pokonać znane przeszkody, 
umożliwiając szybsze dostarczenie pacjen-
tom nowych, bardziej skutecznych terapii? 
Obecnie podejmowane są wysiłki mające na 
celu cyfryzację procesu odkrywania i opra-
cowywania nowych terapii. Sztuczna inteli-
gencja może przyspieszyć odkrywanie innowacji terapeu-
tycznych nowej generacji. Potencjalne zastosowania sięgają 
od wczesnych przewidywań dotyczących właściwości farma-
ceutycznych związku po optymalizację badań klinicznych.

Jednakże ze względu na rosnące koszty prac badawczo-roz-
wojowych (R&D), presję, by szybciej dostarczać innowacyj-
ne terapie, a także liczne opcje technologiczne R&D, pojawia 
się pytanie o to, czy wszystkie firmy farmaceutyczne będą 
w stanie odpowiednio wykorzystać AI i korzyści, jakie ze 
sobą niesie.

Jak AI może pomóc zmienić proces odkrywania 
terapii?
Już sam rozmiar bibliotek wykorzystywanych do poszu-
kiwania nowych kandydatów na leki oznacza, że obecnie 
jest rzeczą niemalże niemożliwą, by poszczególni badacze 
sprawdzali wszystko samodzielnie. Z pomocą przychodzi  
tu AI i uczenie maszynowe.

Te złożone technologie pozwalają naukowcom wydobyć 
ukryte dane z olbrzymich baz. Ma to kilka zalet:

 •  Przewidywanie właściwości potencjalnej substancji, co 
oznacza, że jedynie związki chemiczne o pożądanych 
właściwościach zostaną poddane syntezie, pozwalając 
oszczędzić czas i pieniądze, dzięki uniknięciu pracy nad 
związkami, które nie mają szans być skuteczne.

•  Generowanie pomysłów na całkowicie nowe związki, 
w których „wynaleziona” cząsteczka będzie miała pożąda-
ne właściwości, które są niezbędne, by odnieść sukces, co 
może znacznie przyspieszyć odkrycie skutecznych terapii.

•  Złagodzenie potrzeby powtarzania czyn-
ności takich jak analiza tysięcy histologicz-
nych obrazów, co pozwala zaoszczędzić 
setki godzin pracy w laboratorium.

To tylko kilka z potencjalnych zalet na wcze-
snym etapie opracowywania terapii.

W jaki sposób Merck wykorzystuje AI i uczenie  
maszynowe w pracach badawczo-rozwojowych?
Nasi naukowcy dostrzegają możliwości w zakresie analizy 
(przed)klinicznych danych i informacji zasięgniętych z litera-
tury dla potrzeb opracowywania nowych terapii i identyfikacji 
biomarkerów. To kluczowy element strategii cyfrowej, która 
może przyczynić się do stworzenia największych korzyści dla 
sukcesu naszego zespołu R&D.

Za przykład może tu posłużyć optymalizacja substancji 
(testów, które zapewniają, że właściwa cząsteczka/związek 
chemiczny jest dalej badana jako kandydat na terapię).  
To jeden z obszarów, w którym AI już nam pomaga, dzięki 
czemu mamy pewność, że badamy i inwestujemy w naj-
mocniejszych kandydatów.

Wykorzystujemy siłę naszej napędzanej ciekawością  
kultury, a także technologii takich jak AI, pozwalających nam  
na szybszy rozwój. Dzięki nim staramy się także osiągnąć 
pewnego rodzaju „strefę Złotowłosej”, czyli pogranicze 
chemii i farmakoterapii.

Sztuczna inteligencja 
pomoże powrócić 

na linię frontu 
odkrywania terapii



WSPIERAMY ŚRODOWISKO

 NAUKOWE
Współpraca z ekspertami z całego świata pozwala nam 
zapewnić szereg rozwiązań, które pomagają stawić 
czoła najtrudniejszym wyzwaniom w obszarze life 
science. Nasze narzędzia, usługi i platformy cyfrowe 
wspierają naukowców i inżynierów na każdym etapie 
ich pracy, przyspieszając dostarczanie przełomowych 
terapii.
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Nasi eksperci life science nieustannie zaskakują, ukazując 
światu bezgraniczne możliwości nauki. Oferujemy najno-
wocześniejsze technologie, wysokiej jakości produkty oraz 
innowacyjne usługi w dziedzinie badań i rozwoju oraz pro-
dukcji leków biologicznych i nowatorskich terapii.

Działamy z myślą o tzw. customer experience, począwszy 
od pracy w laboratoriach, a kończąc na naszej platformie 
e-commerce – SigmaAldrich.com. Zapewnia ona naukow-
com z całego świata dostęp do produktów, publikacji oraz 
wiedzy potrzebnej do szybszego prowadzenia badań, 
rozwoju i produkcji. Dzięki naszej pracy zmieniamy oblicze 
branży, między innymi dlatego, że wierzymy, iż nauce nie 
należy stawiać granic. Obsługujemy 1,6 miliona klientów 
na świecie, a nasze możliwości e-commerce w połączeniu 
z naszym zasięgiem pozwalają dostarczać potrzebne pro-
dukty w ciągu 24–48 godzin do każdej lokalizacji na świecie. 
Dzięki nauce i odkrywaniu nowych możliwości nasza praca 
na nowo definiuje branżę jaką znamy.

Od momentu odkodowania całego genomu człowieka 
16 lat temu obserwujemy szybki rozwój edycji genów 
i innych nowatorskich metod. 

Terapie komórkowe i genowe ratują życie wielu pacjentom. 
Nasze usługi skierowane do biofarmacji i bioprodukcji  
wykorzystywane są we wszystkich etapach prac nad takimi 
terapiami. Te z kolei pozwalają dostarczać naszym klientom 
najbardziej zaawansowane produkty medycyny regenera-
cyjnej.

Historia o tym, jak społeczność naukowa pracuje nad no-
wymi terapiami i zapewnia nowe leki na setki chorób w XXI 
wieku pisze się na naszych oczach. W następnym pokoleniu 
biotechnologia przeniesie swoją uwagę z leczenia na wy-
leczenie, dając nadzieję na zmianę oblicza współczesnej 
medycyny. Aby móc dalej spełniać zmieniające się potrzeby 
naszych klientów, usprawnimy dostarczanie naszych usług 
– przyspieszymy proces przygotowywania umów, produkcję 
i testowanie w wielu procedurach leczenia.

Starzenie się populacji oraz rosnąca zapadalność na 
choroby przewlekłe to czynniki stymulujące postęp 
w zakresie produkcji leków. 

Rozwój leków i terapii biologicznych umożliwia skuteczną 
walkę z chorobami, które do tej pory były nieuleczalne. 
Mimo obiecującego potencjału rozwój kliniczny nowego 
biologicznego leku jest procesem długotrwałym i trudnym. 
Dlatego pracujemy nad zmianą tego stanu rzeczy. W tym 
celu oferujemy Platformę BioContinuum™ wprowadzającą 
kolejną generację procesu biotechnologicznego, który jest 
zintegrowany i ciągły. Strategiczne narzędzia, takie jak na-
sza Platforma BioContinuum™, przyspieszają wprowadzanie 
najnowszych terapii ratujących życie i odpowiadających 
na potrzeby społeczeństw o niezaspokojonych potrzebach 
zdrowotnych.

Technologia usprawniła współczesną naukę i sprawi-
ła, że stała się ona bardziej zespołowa; pobudza ona 
innowacje i przyspiesza odkrycia poprzez optymali-
zację pracy naszych naukowców i klientów.

Cyfrowe technologie zmieniają sposób, w jaki naukowcy 
zbierają informacje, zarządzają swoim otoczeniem, współ-
pracują z innymi i nabywają produkty. Dzięki temu mają wię-
cej czasu na znajdowanie odpowiedzi na pytania naukowe. 
Specjalistyczna wiedza z zakresu badań i rozwoju połączona 
z naszym kompleksowym portfolio pozwala nam dostarczać 
innowacyjne technologie, dzięki którym badania i produkcja 
biotechnologiczna są prostsze, szybsze i bezpieczniejsze.

Począwszy od naszego rozwiązania BrightLab™, czyli 
podłączonego do sieci elektronicznego notatnika labo-
ratoryjnego, przez system zarządzania laboratorium 
LANEXO™, a skończywszy na ujednoliconym i efektywnym 
dostępie do danych laboratoryjnych dzięki oprogramowaniu 
BSSN,  które nabyliśmy w 2019 r., nasi klienci otrzymują 
kompleksową ofertę produktów cyfrowych oraz rozwiązań 
z zakresu Internetu rzeczy. Umożliwiają im one zachowanie 
bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami oraz zarządzanie 
zapasami i narzędziami.

Nasze zaangażowanie w walkę z COVID-19:
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Odgrywamy kluczową rolę w opracowywaniu rozwiązań 
służących walce z pandemią COVID 19. Wspieramy 35 
rozwiązań z zakresu testowania, 20 terapii i 50 kandy-
datów na szczepionki.

Nasi klienci walczą ze wszystkimi aspektami nowego 
koronawirusa. My robimy to samo – od dostarczania 
surowców i przeciwciał monoklonalnych do terapii, po 
platformy produkcyjne i lipidy wykorzystywane w szcze-
pionkach mRNA. Wraz z naszymi klientami i partnerami 
wspieramy długofalowe plany gotowości zwalczania 
chorób zakaźnych.

Inwestujemy, aby móc lepiej zaspokajać zapotrzebo-
wanie. Jednocześnie wspieramy kluczowe innowacje 
i technologie. Niedawno rozbudowaliśmy nasze zakłady 
w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz regionie Azji 
i Pacyfiku produkujące sprzęt jednorazowego użytku 
Mobius®. Dzięki temu możemy wyprodukować tysiące 
częściowo zindywidualizowanych, niezwykle trwałych 
plastikowych torebek wykorzystywanych do mieszania 
i filtrowania szczepionek. Rozwijamy część naszej dzia-
łalności związaną z mRNA, jako kluczowego elementu 
naszego biznesu, co jest możliwe dzięki strategicznym 
inwestycjom.

  Oferujemy najnowocześniejsze narzędzia,  

TECHNOLOGIE  
 i usługi w następujących obszarach:

Farmacja i biotechnologia
Mamy jeden z najbardziej rozbudowanych 
w sektorze portfeli produktów wysokiej jakości 
usług i testów dla produkcji biofarmaceutycznej. 
Nasza wiedza ekspercka i technologie w zakresie 
procesów bioprzetwarzania pozwalają nam współ-
pracować z czołowymi firmami farmaceutycznymi 
na świecie, pomagając tym samym dostarczać 
terapie pacjentom. 

Diagnostyka 
Opracowywanie skupionych na kliencie rozwiązań 
mających zastosowanie w diagnostyce pozwala 
nam odgrywać coraz ważniejszą rolę. Od ultra 
czystej wody po niezwykle czułe testy diagnostycz-
ne – nasz wpływ jest wszechobecny. Pomagamy 
chronić społeczeństwa i dostawy żywności przed 
zanieczyszczeniami. 

Badania naukowe prowadzone przez ośrodki państwowe 
i uczelnie wyższe 
Oferujemy najbardziej kompleksową ofertę rozwiązań wspierających 
odkrycia naukowe. W laboratoriach i instytucjach, zarówno w tych więk-
szych, jak i mniejszych, pomagamy naukowcom przyspieszyć prowadzone 
prace oraz przekształcić podstawowe odkrycia w praktyczne zastosowania 
w medycynie i nie tylko.

Przemysł
W stale zmieniającym się i konkurencyjnym świecie 
wytwarzanie i dystrybucja produktów oraz oferowanie 
wysokiej jakości usług stanową nie lada wyzwanie. 
Wspieramy naszych klientów, aby mogli jak najlepiej 
odpowiadać na potrzeby rynku. Bez względu na rodzaj 
zastosowania nasze skoncentrowane na kliencie rozwią-
zania pozwalają testować produkty, by spełniały najwyż-
sze wymogi bezpieczeństwa i pomagały w zapewnianiu 
jakościowych rozwiązań

Więcej informacji:
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Ekosystem life science przechodzi największą transfor-
mację w historii.

Opracowywane są nowe technologie, które mają skrócić 
czas, zredukować koszty i zmniejszyć odsetek niepo-
wodzeń w produkcji leków. Zmiany te mogą w ciągu 
najbliższych 15 lat umożliwić udoskonalenie terapii, 
które będą skuteczne. W efekcie otrzymamy nową 
broń w walce z wyniszczającymi chorobami. Tysiące 
nowych leków są obecnie opracowywane zarówno przez 
tradycyjne firmy farmaceutyczne, jak i nowych graczy 
na rynku biotechnologicznym. Leki te 
wpłyną w nadchodzących latach na 
życie setek, tysięcy, a nawet milionów 
ludzi.

Inicjatywy life science przyczyniają 
się do powstania nowych technologii 
dla przemysłu farmaceutycznego, 
który razem z klientami pracuje nad 
przyszłością terapii komórkowych i ge-
nowych w obliczu zmieniających się 
metod terapeutycznych. Usługi ulegają przyspieszeniu, 
tak by możliwe było sprostanie rosnącemu zapotrzebo-
waniu na rozwój, produkcję i testowanie – szczególnie 
w pojawiających się klasach leków.

Pandemia COVID-19 posłużyła jako „case study” w cza-
sie rzeczywistym, przyspieszając okazję do szybszego 
tworzenia terapii, które będą tańsze i bardziej skutecz-
ne. Od badań po leczenie pacjentów – zsynchronizo-
wane innowacje i rozwiązania napędzają rozwój branży 
w kierunku przełomowej przyszłości.

Praca naukowców ma na celu odkrywanie, rozwój i pro-
dukcję leków w bardzo zróżnicowanych warunkach. 

Dzięki rozwojowi AI nie musimy już sprawdzać milionów 
związków. Znajomość sztucznej inteligencji i analiza 

danych pozwalają na rozpoznawanie powtarzalnych 
schematów. W efekcie możemy wykorzystywać i klasy-
fikować nowe dane, co z kolei umożliwia optymalizację 
procesu odkrywania i opracowywania nowych leków. 
Genomika pozwala nam zrozumieć, skąd biorą się cho-
roby i znaleźć lek, który wywoła odpowiedź u pacjenta. 
Decydujące odkrycia, takie jak kultury komórkowe 3D, 
sprawiają, że zaawansowane technologie bardziej przy-
pominają warunki in vivo, lepiej modelują środowisko 
fizjologiczne, dzięki czemu możliwe jest testowanie 
sposobu działania leku i odkrycie jego skutków ubocz-

nych nim kandydat na lek dotrze do 
użytkowników. Zmiany te sprawiają, 
że badania i rozwój terapii przechodzą 
transformację. 

Zmiany zachodzą także w produkcji. 
W przeszłości serie leków były prze-
twarzane w olbrzymich bioreaktorach 
ze stali nierdzewnej, a produkcja  
nowej serii wymagała czasochłonnych  
regulacyjnych walidacji. Dziś możliwa 

jest produkcja leków w mniejszych seriach z wykorzy-
staniem jednorazowych bioreaktorów. Dzięki temu czas 
potrzebny na produkcję zostaje skrócony z tygodni do 
dni. Testy bezpieczeństwa będą najprawdopodobniej 
wykonywane online, dzięki czemu gotowy lek szybciej 
trafi do aptek, a tym samym do pacjentów.

W celu przyspieszenia dostępu do lepszej opieki zdro-
wotnej na całej kuli ziemskiej nasz sektor Life Science 
stale współpracuje z naukowcami z całego świata. Ko-
rzyści płynące z tego rozwoju staną się jeszcze bardziej 
oczywiste w miarę upływu czasu, utrwalając naszą po-
zycję wiodącego, innowacyjnego, światowego dostawcy 
narzędzi, technologii i usług.

Kolejna epoka produkcji farmaceutycznej już się roz-
poczęła, a my odgrywamy kluczową rolę w jej rozwoju.

Kolejna epoka produkcji 
farmaceutycznej już się 
rozpoczęła, a my od-

grywamy kluczową rolę 
w jej rozwoju.

 SZYBSZE 

USŁUGI
 I TECHNOLOGIA  
 DLA PRZEMYSŁU  
 FARMACEUTYCZNEGO



ROZWIJAMY 

 CYFROWY
 ŚWIAT

Elektronika zaczyna się u nas. Wspieramy firmy,  
które stoją na czele cyfrowej rewolucji. Skupiamy się  
na materiałach i rozwiązaniach dla rynku elektroniki,  
które zmieniają sposób generowania i dostępu do 
informacji, a także przechowywania, przetwarzania 
i wyświetlania danych. 
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Nasz wysoko wyspecjalizowany biznes Surface Solutions 
sprawia, że życie nabiera barw. Sztuczna inteligencja 
(Artificial Intelligence, AI), Internet rzeczy (Internet  
of Things, IoT) czy autonomiczne pojazdy to trendy, 
które pociągają za sobą potrzebę kolejnych innowacyj-
nych rozwiązań we wszystkich aspektach przetwarzania 
danych. Ilość przesyłanych danych rośnie wykładniczo 
o ponad 30% rocznie, co wyprowadza elektronikę dale-
ko poza możliwości dzisiejszych systemów.

Podzespoły półprzewodnikowe są najistotniejszymi 
komponentami urządzeń elektronicznych opartych  
na przetwarzaniu danych. To od nich zależy wydajność 
generacji danych (IoT), ich transmisji (5G), przetwarza-
nia (AI) i przechowywania. 

Przetwarzanie wafli półprzewodnikowych jest kluczową 
fazą produkcji najnowocześniejszych mikroukładów 
elektronicznych. Faza ta obejmuje złożoną sekwencję 
procesów, w których na waflu krzemowym wytwarza się 
tranzystory i komórki pamięci.

Motoryzacja
Opracowujemy zaawansowane 
rozwiązania elektroniczne, dzięki 
którym branża motoryzacyjna bę-
dzie mogła kształtować nowoczesną 
mobilność. Ponadto nasze produkty 
i technologie pozwalają tworzyć po-
włoki ochronne pojazdów i nadawać 
wyjątkową barwę oraz blask.

Kosmetyki
Począwszy od rozwiązań w dziedzi-
nie pielęgnacji skóry, a skończywszy 
na kosmetykach do makijażu, oferta 
naszych funkcjonalnych i dekoracyj-
nych składników dla branży kosme-
tycznej obejmuje wszystko, czego 
potrzeba, by tworzyć innowacyjne 
produkty i wytyczać nowe trendy.

Nasze rozwiązania mają zastosowanie w całym pro-
cesie przetwarzania wafli półprzewodnikowych, w tym 
domieszkowania, litografii, wytwarzania wzorców, de-
ponowania, planaryzacji, grawerowania i czyszczenia. 
Wraz z klientami opracowujemy materiały, które 
usprawniają produkty nowej generacji, w efekcie czego 
stają się mniejsze, szybsze, inteligentniejsze i bardziej 
energooszczędne. Jako lider sektora przesuwamy gra-
nice nauki i technologii, pomagając naszym klientom 
tworzyć nową generację cyfrowych urządzeń i doświad-
czeń.

Nasze wyświetlacze ciekłokrystaliczne i OLED 
umożliwiają komunikację człowieka z maszyną.

Jak szacują naukowcy, zmysł wzroku jest zaangażowa-
ny w 80–85% naszych procesów postrzegania, uczenia 
się i przetwarzania informacji1.Wyświetlacze wizualizują 
wytworzone oraz przetworzone dane i dlatego stanowią 
kluczowy element komunikacji człowieka z maszyną.

Badając i opracowując kolejną generację materiałów do 
wyświetlaczy, staramy się zawsze uwzględniać perspek-
tywiczne technologie. Na przykład materiały OLED ide-
alnie nadają się do budowy elastycznych wyświetlaczy, 
które mają pojawić się w niedalekiej przyszłości. Dzięki 
nim nowe ekrany będą niewiarygodnie cienkie i lekkie. 
Zapewnią także żywe barwy i ostry obraz niezależnie od 
kąta patrzenia. Ponadto materiały OLED są niezwykle 
energooszczędne.

[1] Źródło: https://medicalfuturist.com/future-of-vision-and-eye-care

Elektronika
Niemal każde urządzenie elektro-
niczne wykorzystuje któryś z naszych 
produktów. W efekcie przyczyniamy 
się do rozwoju prawie każdego 
aspektu transformacji cyfrowej.

Dostarczamy niezwykle innowacyjne 
rozwiązania, dzięki którym sektor 
półprzewodników może produkować 
wydajniejsze urządzenia elektronicz-
ne. Tej samej branży dostarczamy 
także instalacje do bezpiecznego 
i niezawodnego rozprowadzania 
gazów oraz substancji chemicznych 
w zakładach produkcji półprzewod-
ników i wyświetlaczy. Platformy 
eksperymentalne oraz narzędzia do 
symulacji intermolecular pozwalają 
naszym klientom testować i rozwijać 
różne kombinacje materiałów bez-

Więcej informacji:
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 Nasze produkty  
 ułatwiają życie w 

CYFROWYM
 ŚWIECIE:

pośrednio w konkretnych zastoso-
waniach. Oferujemy zaawansowane 
materiały do wyświetlaczy. Przykła-
dem są tu niedawno wprowadzone 
na rynek wyświetlacze, które można 
składać i zwijać. Dodatkowo tech-
nologię ciekłokrystaliczną (LC) wy-
korzystujemy przy produkcji okien, 
dzięki którym budynki stają się ener-
gooszczędne, a fasady przyciągają 
wzrok przechodniów. Wśród naszych 
innowacyjnych rozwiązań znajdują 
się również inteligentne anteny, 
które umożliwiają rozwój szybkiego 
Internetu na obszarach wiejskich. 
Za sprawą naszych materiałów do 
produkcji wyświetlaczy to, co kiedyś 
wydawało się futurystyczną wizją, 
dziś staje się rzeczywistością!



PRZYSZŁOŚĆ

PRZETWARZANIA 
DANYCH

Już dzisiaj oczekujemy, że smartfony i komputery będą 
wiedzieć, gdzie zaparkowaliśmy samochód i przedstawiać 
nam spersonalizowane oferty dopasowane do naszych 
nawyków. W przyszłości komputery zadbają również o to, 
by nasz samochód dojechał sam z punktu A do punktu B 
i będą sterowały całymi procesami produkcji w fabrykach. 
Takie innowacje bazują głównie na sztucznej inteligencji 
(AI) i wymagają coraz większych mocy obliczeniowych.

Obecnie prawie wszystkie współczesne 
komputery opierają się o architekturę 
von Neumanna, która działa szcze-
gólnie dobrze w obliczaniu złożonych 
modeli. Architektura ta sprawdza się od 
dziesięcioleci i jest stale udoskonalana. 
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebo-
waniu na coraz więcej danych, tech-
nologia musi przesuwać granice tego,  
co fizycznie możliwe.

W odniesieniu do AI architektura von 
Neumanna osiąga swoje granice. 
Komputery muszą stale wykonywać 
zadania, które wymagają rozpoznawania wzorców  
i instynktownego przetwarzania informacji. To z kolei wy-
maga jednoczesnego wykonywania olbrzymich obliczeń. 

Właśnie dlatego instytuty badawcze i firmy takie jak nasza,  
patrząc w przyszłość przetwarzania danych, szukają  
czegoś więcej niż tradycyjna architektura. Jednymi z naj-
bardziej obiecujących nowych technologii są neuromor-
ficzne komputery. Neuromorficzne czipy są wzorowane 
na pracy ludzkiego mózgu z połączonymi sztucznymi 
neuronami i synapsami.

Sieci neuronowe bazujące na neuromorficznych czipach 
muszą być bardzo elastyczne i dostosowywać się intu-
icyjnie do nieprzewidzianych okoliczności. Uczą się z do-
świadczenia, wykorzystując sieci i są szkolone w oparciu 
o przechowywane dane. Wymaga to olbrzymiej mocy 

obliczeniowej i jest możliwe, dlatego że neuromorficzne 
czipy są w stanie jednocześnie przechowywać i przetwarzać 
informacje. Tymczasem tradycyjne komputery wykonują 
polecenia po kolei, przesuwając pakiety danych w tę i z po-
wrotem, z pamięci do procesora. Neuromorficzne czipy są 
w związku z tym nie tylko szybsze, ale także niezwykle 
energooszczędne. 

Minie jeszcze trochę czasu nim neuro-
morficzne komputery będą tak mądre 
jak ludzie. Ludzki mózg składa się 
z blisko 90 miliardów neuronów połą-
czonych trylionami synaps. W efekcie 
ma moc obliczeniową na poziomie  
4–5 petabajtów.

Obecnie neuromorficzne komputery 
mają blisko 100 milionów sztucz-
nych neuronów, czyli zaledwie jedną  
tysięczną neuronów znajdujących się 
w ludzkim mózgu.

Podobna technologia o zbliżonym po-
tencjale została wykorzystana w komputerze kwantowym. 
W odróżnieniu od architektury von Neumanna, który 
wykonuje obliczenia, wykorzystując klasyczne bity binarne 
o wartości 0 lub 1, komputer kwantowy wykorzystuje w ob-
liczeniach kubity. Dzięki nim komputery kwantowe mogą 
niezwykle szybko dokonywać obliczeń dla bardzo złożonych 
modeli. Jednakże współczesne kubity są wciąż bardzo 
wrażliwe i mogą ulec zniekształceniu przy najdrobniejszej 
ingerencji w ich otoczenie. 

Oczekujemy, że architektura von Neumanna nie zostanie 
zastąpiona, ale będzie wciąż wykorzystywana równolegle 
do komputerów kwantowych i neuromorficznych. Jesteśmy 
aktywnie zaangażowani zarówno we wprowadzanie inno-
wacji do istniejących architektur komputerów, jak i w wy-
tyczanie szlaków dla przyszłych ekscytujących technologii 
komputerowych.

Jesteśmy aktywnie Jesteśmy aktywnie 
zaangażowani zarówno zaangażowani zarówno 

we wprowadzanie we wprowadzanie 
innowacji do istniejących innowacji do istniejących 
architektur komputerów, architektur komputerów, 

jak i w wytyczanie jak i w wytyczanie 
szlaków dla przyszłych szlaków dla przyszłych 

ekscytujących ekscytujących 
technologii technologii 

komputerowych.komputerowych.
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 AS A FORCE
FOR GOOD
Naszą ambicją jest wykorzystanie potencjału nauki 
i technologii na rzecz trwałego rozwoju ludzkości. 
Uważamy, że zrównoważona przedsiębiorczość idzie 
ramię w ramię z przynoszącym zysk rozwojem.  
Przyszłą konkurencyjność możemy osiągnąć tylko  
poprzez tworzenie wartości dla społeczeństwa. 
Jednocześnie będziemy unikać generowania kosztów 
ponoszonych przez społeczeństwo.
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Nasza działalność tworzy długoterminową wartość. 
Dążymy do połączenia aspektów ekologicznych i spo-
łecznych z korzyścią dla samej firmy, jej interesariuszy, 
jak i całego społeczeństwa. Od ponad 350 lat kierujemy 
się ugruntowanymi wartościami. Zrównoważony rozwój 
zawsze odgrywał ważną rolę w naszej działalności  
biznesowej.

Zrównoważony rozwój jest głęboko wbudowany 
w naszą strategię
Nasze nowe strategiczne cele zrównoważonego rozwoju 
bazują na tym, co osiągnęliśmy do tej pory. Szybko 
rosnące wyzwania, które stoją przed społeczeństwami 
i środowiskiem, wymagają jasno określonej perspek-
tywy na najbliższe lata. Dlatego zrównoważony rozwój 
jest kluczowym elementem strategii naszej firmy.  
Określiliśmy trzy nowe cele:

•  do 2030 r. ponad miliard ludzi będzie beneficjentem 
postępu osiągniętego dzięki zrównoważonemu wy-
korzystaniu nauki i technologii,

•  do 2030 r. zrównoważony rozwój będzie elementem 
wszystkich naszych łańcuchów wartości,

•   do 2040 r. osiągniemy neutralność klimatyczną 
i zmniejszymy zużycie surowców.

Aby osiągnąć te cele, skupiamy się na siedmiu  
obszarach. Są to:

•  zrównoważone innowacje i technologia dla naszych 
klientów,

•  wpływ naszych technologii i produktów na zdrowie 
i dobrobyt,

•  zrównoważony rozwój kultury i wartości,
•  zrównoważony i transparentny łańcuch dostaw,
•  mandat społeczny dla działalności we wszystkich 

regionach,
•  zmiany klimatu i wielkości emisji,
•  zużycie wody i zasobów.

Przeprowadzamy liczne inicjatywy oraz projekty w ww. 
obszarach i mierzymy ich postępy. Tak samo będziemy 
działać w przyszłości.

Wspólne osiąganie Celów Zrównoważonego  
Rozwoju ONZ
Respektowanie możliwości naszej planety i budowanie 
świata, w którym królują dobrobyt i pokój to przesłania, 
zgodnie z którymi musimy postępować, jeśli chcemy 
osiągnąć 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. To am-
bitna wizja, do której urzeczywistnienia konieczna jest 
ciężka praca nas wszystkich. My sami skupiamy się na 
tych celach ONZ, których nasza działalność biznesowa 
i nasze zachowania dotyczą w największym stopniu:

Nasze DNA…
...to poszukiwanie odpowiedzi na najistotniejsze py-
tania o przyszłość. Rosnąca liczba ludności na świecie 
sprawia, że nasze społeczeństwo i sposób, w jaki ży-
jemy radykalnie się zmieniają. Proponowane przez nas 
rozwiązania stanowią odpowiedź na potrzeby związane 
ze zrównoważonymi, spersonalizowanymi oraz zinte-
growanymi produktami. 

Więcej informacji:

SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY

Walka ze zmianami klimatu to jedno 
z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się  
w XXI wieku.

W zakresie emisji gazów cieplarnianych wszystkie 
firmy, w tym nasza, są takie same. Dlatego też dą-
żymy do ich zredukowania a tym samym złagodzenia 
naszego wpływu na klimat. Jak dokładnie wyglądają 
nasze plany do 2030 r.?

Naszym celem jest zmniejszenie do 2030 r. o połowę 
naszych bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych 
oraz emisji z zakupionej energii (zakresy 1 i 2)  
w porównaniu z rokiem 2020. Dążymy do redukcji do 
2030 r. pośrednich emisji powstających na przestrzeni 
całego łańcucha wartości (zakres 3) o 1500 kiloton 
dwutlenku węgla (lub innych gazów cieplarnianych 
mających taki sam wpływ na klimat). Planujemy  
osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r.

54 MLN
euro wydane na działalność  

prospołeczną w 2020 r.

Bardziej zieloni dzięki  
energii z wiatru

Podpisując 12-letni kontrakt dotyczący odna-
wialnych źródeł energii w USA, osiągnęliśmy 
kamień milowy na naszej drodze do realizacji 
celów klimatycznych. Umowa zakłada kupno  
68 megawatów, co pokrywa 65% całego na-
szego zużycia energii w USA, gdzie zapotrze-
bowanie na elektryczność jest najwyższe. Park 
wiatrowy powstaje obecnie w Teksasie. Według 
planów zostanie oddany do użytku w 2022 r.

Żegnajcie samoloty, witajcie statki

Transport towarów odpowiada za ok. 10% świa-
towej emisji dwutlenku węgla. Możemy to zmie-
nić. Chcemy, aby do 2023 r. 90% produktów 
naszego działu Healthcare było transportowa-
nych statkami. Przejście z transportu lotniczego 
na morski w latach 2019–2020 pozwoliło nam 
zredukować emisję dwutlenku węgla o 5000 ton 
metrycznych.

7500 PONAD 1100
produktów Life Science 
wytwarzanych zgodnie 

z zasadami zielonej chemii.

ekspertów z dziedziny 
badań i rozwoju 
zaangażowanych  
w opracowywanie 

nowych zrównoważonych 
rozwiązań.

Ambitne

CELE KLIMATYCZNE
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„Nauka i technologia 
są kluczem do rozwoju 

ludzkości”

Belén Garijo
CHAIR OF THE EXECUTIVE BOARD 

AND CEO OF MERCK

Kim jesteśmy?

We are curious minds dedicated to human progress.  
Od ponad 350 lat wierzymy, że nauka i technologia 
mają pozytywną moc. Niezależnie od tego, czy działa-
my w sektorze Healthcare, Life Science czy Electronics,  
łączy nas jeden cel – tworzenie wartościowych rozwiązań 
dla pacjentów, konsumentów, klientów i społeczności. 

Jak przeobrazić ciekawość w wyniki?

Wspólne wartości i inkluzywna, inspirująca kultura jednoczy 
nasz zróżnicowany zespół na całym świecie. Dbamy o siebie 
nawzajem, o osoby, którym świadczymy usługi i o dzie-
dzictwo, jakie po sobie zostawimy. Będąc odpowiedzialnymi 
pionierami innowacji, lubimy przewodzić i zwielokrotniać 
wartość naszego wkładu. Nasza pasja i chęć osiągania dosko-
nałości nie tylko umożliwiają nam dokonywanie przełomo-
wych odkryć, ale także pomagają przekraczać oczekiwania. 

Czy zrównoważony rozwój ma dla nas znaczenie? 

Zrównoważony rozwój to ważny element strategii naszej 
Grupy. Środowiskowe, społeczne i ekonomiczne cele w tym 
zakresie umożliwiają nam zwiększyć możliwości osiągania 
rentownego wzrostu, wywierając jednocześnie pozytywny 
wpływ na świat, który odziedziczą przyszłe pokolenia.
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Prowadzimy działalność w trzech sektorach: Healthcare, Life Science oraz Electro-
nics. W przypadku tego trzeciego lokalnie koncentrujemy się na biznesie Surface 
Solutions.

Każdego dnia z naszych terapii korzysta w Polsce około 3 milionów pacjentów.  
Oferowane przez nas rozwiązania, technologie i usługi wykorzystywane są m.in.  
do lokalnej produkcji leków. Nasze składniki są również stosowane w produktach 
kosmetycznych. 

Jesteśmy dumni z tego, że we Wrocławiu znajduje się jedno z zaledwie trzech  
na całym świecie Centrów Usług Biznesowych naszej firmy. 

W Polsce jesteśmy obecni od 1992 roku, czyli  
od 30 lat. Nasz Zespół liczy łącznie ponad 700 osób.

KIM JESTEŚMY

W POLSCE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
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WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ
Jako firma działająca na polskim rynku chcemy wspierać 
polską gospodarkę. Nasz wkład do budżetu państwa 
z tytułu podatków (VAT i CIT) wyniósł w 2019 roku po-
nad 74,5 miliona złotych. W 2018 roku uplasowaliśmy 
się na 150. miejscu największych płatników podatku do-
chodowego.

Aktywnie uczestniczymy również w budowaniu pozycji 
Polski jako europejskiego lidera sektora nowoczesnych 
usług wspólnych. Nasze wrocławskie Centrum obsługuje 
nie tylko europejskie spółki, ale także oferuje wsparcie 
dla każdego z 66 rynków, na których działamy globalnie. 
Jest ono obecnie naszą największą – pod względem lic-
zby zatrudnienia – spółką w Polsce. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
W obszarze Healthcare oferujemy innowacyjne terapie, 
wspierając pacjentów w walce z chorobami, szczegól-
nie w zakresie onkologii, immunoonkologii, neurologii, 
immunologii, leczenia niepłodności, diabetologii, kar-
diologii i endokrynologii. Polska odgrywa ważną rolę 
w zakresie prowadzonych przez naszą firmę badań kli-
nicznych. Od 2012 roku przeprowadziliśmy w Polsce 
ponad 40 badań klinicznych. Nasza część Life Science 
ma jedno z największych na świecie portfolio produktów 
i usług w tym obszarze. Zapewniamy naukowcom i ba-
daczom materiały laboratoryjne, technologie i usługi, 
dzięki którym badania naukowe oraz produkcja biotech-
nologiczna i farmaceutyczna są prostsze, szybsze i bez-
pieczniejsze. Nasze produkty są także wykorzystywane 
w innych sektorach. W zakresie Electronics w Polsce 
jesteśmy głównie dostawcą pigmentów dekoracyjnych, 
dodatków funkcjonalnych oraz składników aktywnych 
i wypełniaczy do produktów kosmetycznych, tworzyw 
sztucznych, farb i lakierów. Oferujemy także specjal-
nej jakości pigmenty wykorzystywane w produktach 
spożywczych i farmaceutycznych.

DBAMY O EDUKACJĘ
Na pierwszym miejscu stawiamy dobro pacjenta, dla-
tego też współpracujemy z organizacjami pacjentów 
z różnych obszarów zdrowotnych, takimi jak: Polskie 
Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego, Fundacja 
„SM – Walcz o siebie”, Polska Koalicja Pacjentów On-
kologicznych czy EuropaColon Polska. Wspieramy także 
edukację lekarzy i pielęgniarek, umożliwiając im dostęp 
do najnowszej wiedzy, zarówno na kongresach krajo-
wych, jak i zagranicznych. Współpracujemy również 
z ośrodkami i towarzystwami naukowymi, wspierając 
działalność badawczą, naukową i edukacyjną. Ponadto 
dbamy również o edukację zdrowotną społeczeństwa, 
angażując się w kampanie mające na celu zwiększanie 
świadomości na temat czynników ryzyk i różnych chorób. 
Wśród nich są między innymi: Międzynarodowy Tydzień 
Walki z Chorobami tarczycy, SM – Walcz o Siebie, „Być 
mamą z SM”, a także Europejski Tydzień Profilaktyki No-
wotworów Głowy i Szyi organizowany pod hasłem „Make 
Sense”. Prowadzimy też działania w ramach Miesiąca 
Raka Jelita Grubego, Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 
czy Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego.

ZESPÓŁ
Nasz Zespół liczy obecnie blisko 700 pracowników. Dba-
my 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 również, jak ważne w dzisiej-
szym świecie staje się zachowanie równowagi pomiędzy 
pracą a życiem prywatnym. Z jednej strony funkcjonu-
jemy w coraz bardziej wymagającym otoczeniu bizne-
sowym, z drugiej strony chcemy także angażować się 
w obowiązki domowe, spędzać czas z rodziną czy znaleźć 
przestrzeń na własną edukację i realizację pasji. Mając 
to na względzie, tworzymy elastyczne środowisko pracy, 
oferując różnego rodzaju sprzyjające rozwiązania. Nas-
za firma wyróżnia się także polityką zatrudnienia, dzięki 
czemu należy do grona najchętniej wybieranych praco-
dawców w Polsce, Europie i na świecie. Dowodem tego 
jest przyznana nam trzy razy z rzędu certyfikacja Top 
Employer w latach 2017-2019, którą otrzymują  czołowi 
pracodawcy, oferujący najlepsze warunki pracy. 

Kluczowe  
wydarzenia 

2015
kupujemy firmę  
Sigma-Aldrich,  
obecną także 

w Polsce 

2007
kupujemy firmę  
Serono, obecną  
także w Polsce

2016
Centrum Usług  
Biznesowych  

zaczyna działać  
jako odrębna  

spółka

2010
kupujemy firmę  

Millipore, obecną  
także w Polsce

2017
obchodzimy  
25. rocznicę 
działalności  

w Polsce

2013
otwieramy 

Centrum Usług  
Biznesowych  
we Wrocławiu 2018

świętujemy 350 lat  
naszej działalności  

na świecie

1992
rozpoczynamy  

działalność  
w Polsce
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W ramach społecznej odpowiedzialności, realizujemy 
działania ogólnopolskie, angażujące wszystkich pra-
cowników, jak również aktywności o charakterze lo-
kalnym, w których udział – ze względu na swój zasięg 
– biorą pracownicy poszczególnych spółek. Jednym 
z przykładów jest wsparcie dla domów dziecka, któ-
re remontujemy w różnych regionach Polski od 2012 
roku. Do tej pory odnowiliśmy 12 placówek. Kolejnym 
przykładem działania w ramach wolontariatu jest akcja 
Merck Runners, która powstała przy okazji obchodów 
350. rocznicy działalności naszej firmy. Nasi pracownicy 
„zbierają kilometry”, spacerując, biegając lub jeżdżąc 
na rowerze. Po przekroczeniu ustalonego progu, przez-
naczamy dodatkowe środki finansowe na cele charyta-
tywne. Wspieramy również lokalną Fundację Pomocy 
Dzieciom „Pociecha” we Wrocławiu, która skupia się na 
poprawie warunków rozwoju dzieci z mniej zamożnych 
rodzin. Nasza pomoc ma różną formę – czasami zapew-
niamy posiłki, innym razem fundusze na obóz waka-
cyjny, a niekiedy aranżujemy spotkania rekreacyjne.  
Wspieramy wolontariat w godzinach pracy.

WALKA Z COVID-19
W 2020 roku nasze wsparcie na rzecz walki z CO-
VID-19 w Polsce sięgnęło łącznie ponad 400 tysięcy 
złotych. Pomogliśmy tym, którzy codziennie pomagają 
innym, pamiętając również o szczególnie bliskich 
nam lokalnych społecznościach. Jeden z przykładów 
naszego zaangażowania to przyłączenie się do akcji 
Fundacji Siepomaga, polegającej na wsparciu szpi-
tali w zakupie niezbędnych środków ochrony osobis-
tej i sprzętu medycznego do walki z koronawirusem. 
W odpowiedzi na napływające indywidualne prośby 
przeznaczyliśmy również określony budżet na dar-
owizny zarówno rzeczowe, jak i finansowe dla szpita-
li na zakup środków ochrony osobistej. Wspieraliśmy 
także domy dziecka, zapewniając najmłodszym i ich 
opiekunom materiały pierwszej potrzeby. Niezbędne 
środki ochronne to nie jedyna potrzeba wynikająca 
z pandemii.  Konieczna była i jest też odpowiednia  
wiedza na temat koronawirusa tych, którzy troszczą się 
o pacjentów. 

Dbając o szczególną grupę, jaką są pielęgniarki i położne, 
zostaliśmy partnerem sesji edukacyjnej nt. koronawiru-
sa odbywającej się pod honorowym patronatem Naczel-
nej Izby Pielęgniarek i Położnych. Nie brakowało także 
inicjatyw oddolnych naszych fantastycznych pracowni-
ków, którzy zainicjowali zbiórkę pieniędzy, a także sami 
szyli maseczki, przekazując je następnie szpitalom. 
Zdecydowali też, aby budżet zebrany w ramach wspo-
minanej wcześniej akcji Merck Runners przeznaczyć na 
walkę z koronawirusem. 



LOKALIZACJE

Nasze trzy spółki  
znajdują się  

w Warszawie,  
w Poznaniu oraz 

we Wrocławiu

3JEDNA  
FIRMA
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