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FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi jest globalną firmą z obszaru ochrony zdrowia, 
która specjalizuje się w żywieniu klinicznym, płynoterapii, 
lekach dożylnych, technologii infuzyjnej i transfuzyjnej.  
Produkty i usługi oferowane przez Fresenius Kabi pozwalają 
na kompleksową opiekę nad krytycznie i przewlekle chorymi 
pacjentami.

Każdego dnia ponad 37 000 pracowników Fresenius Kabi troszczy 
się o zdrowie i życie pacjentów na całym świecie. Wysokiej jakości 
produkty wytwarzane są w 70 zakładach produkcyjnych w Europie, 
Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.

 
FRESENIUS KABI W POLSCE

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. jest obecny na polskim rynku 
od 1999 roku. Jest częścią międzynarodowego koncernu 
farmaceutycznego Fresenius AG z siedzibą w Bad Homburg  
w Niemczech. 

FRESENIUS KABI POLSKA W LICZBACH1

Historia Fresenius Kabi w PolsceKim jesteśmy

1 Wewnętrzne dane firmy Fresenius Kabi Polska
2 Usługi Wspólne - usługi finansowo-księgowe i wsparcie procesu zakupów pośrednich  
  Fresenius Kabi na Europę
3 Stan zatrudnienia na dzień 31/08/19 wg danych firmy FKP

ponad

95 000 000

ponad

100 000

ponad

1 000 000 000

500

sztuk produktów leczniczych 
dostarczanych rocznie do polskich 
szpitali

opakowań płynów infuzyjnych 
w opakowaniach KabiPac i KabiClear 
dostarczonych do polskich szpitali 
w ciągu ostatnich 10 lat

szpitali stosujących każdego dnia 
produkty Fresenius Kabi

sztuk mieszanin do żywienia 
pozajelitowego przygotowywanych 
rocznie w kilkunastu pracowniach 
żywieniowych, wyposażonych przez 
Fresenius Kabi Polska

1999 powstanie spółki Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

2000 nabycie Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie

2002
wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania  
w obszarze żywienia pozajelitowego 3 - komorowego 
worka Kabiven

2007
rozpoczęcie produkcji płynów infuzyjnych i leków 
dożylnych w nowoczesnych opakowaniach KabiPac  
w WPI w Kutnie

2009
rozpoczęcie sprzedaży pierwszych 3 - komorowych 
worków do żywienia pozajelitowego z kwasami 
tłuszczowymi omega 3 SmofKabiven; utworzenie 
specjalistycznego działu żywienia dojelitowego

2013 rozszerzenie oferty produktowej o pompy infuzyjne 
strzykawkowe i wolumetryczne - Agilia

2014
rozpoczęcie działalności w zakresie technologii 
transfuzyjnej - dostarczanie sprzętu do produkcji 
preparatów krwiopochodnych do stacji krwiodawstwa

2016 wprowadzenie specjalistycznych diet doustnych 
Fresubin na rynek otwarty

2019
rozpoczęcie działalności w segmencie leków  
biopodobnych w obszarze chorób autoimmuno- 
logicznych w reumatologii, dermatologii, okulistyce  
i gastroenterologii

Grupa Fresenius  
zatrudnia w Polsce  
ponad 3 600 osób.3

Inwestycje grupy Fresenius w Polsce

www.fresenius-kabi.com/pl

Fresenius Kabi Business Services  
Sp. z o.o. - Centrum Usług Wspólnych2

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych 
Fresenius Kabi w Kutnie

NephroCare - sieć ponad 70 stacji 
dializ na terenie całego kraju 

Clinico Medical - zakład produkcyjny 
wyrobów medycznych jednorazowego 

użytku w Błoniu pod Wrocławiem

Firma systematycznie rozwija swoją działalność  
w obszarze ochrony zdrowia.


