
DLA ZWIERZĄT 
DLA ZDROWIA 
DLA CIEBIE



KONCENTRUJEMY SIĘ  
NA ZDROWIU ZWIERZĄT
Zoetis to światowy lider w dziedzinie zdrowia zwierząt. 
Odkrywamy, opracowujemy, produkujemy i wprowadzamy 
do obrotu leki i szczepionki weterynaryjne, a także oferujemy 
produkty diagnostyczne, testy genetyczne, biourządzenia 
oraz usługi techniczne. Nasze działania wspierają hodowców 
w dążeniu do zaspokojenia światowych potrzeb na produkty 
pochodzenia zwierzęcego. Pomagamy także właścicielom 
zwierząt domowych w codziennej opiece nad ich pupilami. 
Skupiamy całą uwagę na zdrowiu zwierząt, dzięki czemu nasze 
produkty, usługi i pracownicy są doceniani przez klientów  
na całym świecie, tj. lekarzy weterynarii, hodowców i właścicieli 
zwierząt towarzyszących.
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WSPIERAMY BRANŻĘ, KTÓRA DOTYCZY  
NAS WSZYSTKICH
Rozwijająca się branża zdrowia zwierząt służy dwóm 
segmentom: segmentowi zwierząt hodowlanych 
i segmentowi zwierząt towarzyszących. Wyraźny wzrost 
populacji ludzi sprawia, że zwiększa się zapotrzebowanie 
na produkty i usługi w obu tych obszarach. 
W dzisiejszym świecie coraz większym problemem 
stają się także malejące zasoby naturalne oraz groźba 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, co stanowi 
poważne wyzwanie dla naszych klientów. Tu tworzy się 
przestrzeń dla innowacji, które niosą nowe rozwiązania 
w zakresie zdrowia zwierząt.

Aby pomóc naszym klientom stawić czoła tym 
problemom w sposób odpowiedni dla prowadzonej  
przez nich działalności, gwarantujemy:

•  Ścisłą współpracę z lekarzami weterynarii, hodowcami  
i właścicielami zwierząt towarzyszących.

•  Ustawiczny rozwój innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie zdrowia zwierząt, wynikających z badań, 
zapotrzebowania i możliwości rynkowych.

•  Globalny zespół ds. łańcucha dostaw dbający o to,  
by nasze wysokiej jakości produkty trafiały do klientów 
w konkurencyjnych cenach i dokładnie wtedy, kiedy są 
potrzebne, i w miejsca, gdzie są potrzebne.

TWORZYMY ATMOSFERĘ SPRZYJAJĄCĄ 
ZROZUMIENIU I ROZWIĄZYWANIU 
PROBLEMÓW
Wykorzystujemy nasze lokalne relacje, aby zrozumieć 
wszystko to, co jest niezbędne do zapewnienia naszym 
klientom pomocy w zakresie najważniejszych problemów 
zdrowotnych. Przyjęty przez nas model jest jasny: klienci są 
ekspertami w swojej dziedzinie, a my dostarczamy produkty 
i usługi, które pomagają im chronić zdrowie zwierząt oraz 
zwiększać rentowność. 

Klientom służymy najlepiej wtedy, gdy prowadzimy szczere, 
bezpośrednie rozmowy dotyczące ich rzeczywistych 
potrzeb oraz rozwiązań, które możemy im dostarczyć. 
Chcemy zrozumieć, co się sprawdza, a co nie, po to, by móc 
jeszcze bardziej przyczynić się do sukcesu naszych klientów. 

Odgrywając tak ważną rolę, staramy się jak najlepiej 
wykorzystywać wiedzę i technologię oraz zapewniać 
praktyczne wsparcie każdego dnia. Opracowujemy nowe 

SUKCES NASZYCH 
KLIENTÓW JEST 
NASZYM SUKCESEM
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produkty i poszerzamy aktualną ofertę, by nie tylko 
nieustannie zaspokajać bieżące potrzeby klientów, 
lecz także przewidywać nowe. Lekarze weterynarii 
i hodowcy na całym świecie wiedzą, że mogą liczyć  
na naszą pomoc w rozwiązywaniu problemów,  
co pozwala im skupić się na opiece nad zwierzętami 
i prowadzeniu działalności.

NASZE ROZWIĄZANIA POZWALAJĄ  
PRZEWIDYWAĆ CHOROBY, ZAPOBIEGAĆ 
IM I JE LECZYĆ
Nasi klienci, zarówno lekarze weterynarii, jak i hodowcy, 
potrzebują całego spektrum rozwiązań z zakresu opieki 
nad zwierzętami: od diagnostyki, przez prewencję, aż po 
leczenie za pomocą właściwego produktu we właściwym 
czasie. W Zoetis oferujemy leki, szczepionki oraz usługi, 
które pozwalają zapobiegać stanom zagrożenia zdrowia 
i umożliwiają leczenie, a tym samym zapewniamy 
zrównoważoną produkcję wysokiej jakości mięsa, ryb, 
jaj i produktów mlecznych. Dzięki naszym produktom 
i usługom koty, psy i konie mogą cieszyć się zdrowiem  
i żyć dłużej.

Innowacje cyfrowe, produkty diagnostyczne, testy 
genetyczne oraz biourządzenia postrzegamy jako ważne 

narzędzia pomagające lekarzom weterynarii i hodowcom 
bardziej świadomie podejmować decyzje dotyczące 
ochrony zdrowia. Narzędzia te uzupełniają naszą 
obszerną ofertę leków i szczepionek. 

Dzięki pojawieniu się technologii cyfrowych łatwiej 
jest przewidywać wystąpienie chorób u zwierząt 
domowych i hodowlanych, co otworzyło przed nami 
możliwości związane z precyzyjną hodowlą. Coraz 
bardziej zaawansowana diagnostyka point‑of‑care 
pozwala szybko i dokładnie wykrywać choroby 
u poszczególnych zwierząt. Jednocześnie nasza 
powiększająca się oferta testów genetycznych umożliwia 
hodowcom przewidywanie wystąpienia pożądanych 
cech produkcyjnych. Dzięki tym testom hodowcy 
mogą wyodrębniać sztuki bardziej odporne na często 
występujące i kosztowne w leczeniu choroby, a także 
wybierać zwierzęta, które mogą przyczynić się do 
poprawy stanu zdrowia całego stada. 

Nasza oferta biourządzeń ustanawia standard technologii 
szczepienia in ovo oraz skuteczności powiązanych 
działań w wylęgarniach drobiu na całym świecie.
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CO WYRÓŻNIA 
ZOETIS

NASZE CECHY I TRZY WZAJEMNIE POWIĄZANE KOMPETENCJE

JEDEN CEL 

RÓŻNORODNA  
OFERTA 

BEZPOŚREDNIE 
RELACJE  
Z KLIENTAMI

INNOWACJE
PRODUKCJA 
WYSOKIEJ JAKOŚCI
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GLOBALNE  
PRZYWÓDZTWO  
I SKALA 

Koncentrujemy się na zdrowiu zwierząt i dostarczamy naszym klientom  
rozwiązania, które są dla nich niezwykle istotne.

Mamy zróżnicowane portfolio obejmujące około 300 linii produktów,  
w tym leki i szczepionki, jak również produkty diagnostyczne,  
biourządzenia przeznaczone do stosowania w drobiarstwie, testy  
genetyczne oraz odpowiednie usługi techniczne. 

Nasze produkty wprowadzamy do obrotu w ponad 100 krajach, dzięki  
czemu lekarze weterynarii, hodowcy i właściciele zwierząt na całym świecie  
mogą korzystać z naszej oferty i wiedzy technicznej. 

Nasze osiągnięcia  Nasze osiągnięcia  
zawdzięczamy trwałym relacjom, zawdzięczamy trwałym relacjom, 
które nawiązujemy podczas które nawiązujemy podczas 
bezpośrednich spotkań  bezpośrednich spotkań  
z klientami w 45 krajach.  z klientami w 45 krajach.  
Nasi przedstawiciele handlowi  Nasi przedstawiciele handlowi  
i specjaliści techniczni dokładają i specjaliści techniczni dokładają 
wszelkich starań, by zrozumieć wszelkich starań, by zrozumieć 
potrzeby i obawy klientów oraz potrzeby i obawy klientów oraz 
pomóc im odnieść sukces.pomóc im odnieść sukces.

Inwestujemy w badania  Inwestujemy w badania  
i opracowywanie jeszcze i opracowywanie jeszcze 
lepszych rozwiązań, które lepszych rozwiązań, które 
pozwolą naszym klientom pozwolą naszym klientom 
radzić sobie z najważniejszymi radzić sobie z najważniejszymi 
wyzwaniami w zakresie ochrony wyzwaniami w zakresie ochrony 
zdrowia zwierząt oraz przyniosą zdrowia zwierząt oraz przyniosą 
im rzeczywistą wartość.im rzeczywistą wartość.

Wiemy, że naszym klientom Wiemy, że naszym klientom 
zależy na regularnych dostawach zależy na regularnych dostawach 
wysokiej jakości produktów  wysokiej jakości produktów  
w konkurencyjnych cenach.  w konkurencyjnych cenach.  
By spełnić ich oczekiwania, By spełnić ich oczekiwania, 
stworzyliśmy skuteczną globalną stworzyliśmy skuteczną globalną 
sieć produkcji i dostaw, która sieć produkcji i dostaw, która 
obejmuje zakłady własne oraz obejmuje zakłady własne oraz 
partnerów zewnętrznych.partnerów zewnętrznych.



NASZE NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI

WYRÓŻNIAJĄ NAS  
PRACOWNICY

ZAWSZE POSTĘPUJEMY 
WŁAŚCIWIE

STAWIAMY KLIENTA  
W SAMYM CENTRUM

UTOŻSAMIAMY SIĘ Z FIRMĄ JESTEŚMY JEDNYM ZOETIS

O naszym sukcesie stanowią ludzie. W Zoetis bazujemy na kulturze współpracy, w której każdy członek naszego zespołu  
ma poczucie współodpowiedzialności i czerpie satysfakcję z obserwacji i oceny tego, jak jego osiągnięcia wpływają  
na sukces firmy, klientów i prowadzoną przez nich działalność.

8
Najważniejsze gatunki 

45
Orientacyjna liczba krajów,  
w których działamy  
bezpośrednio 

100+
Kraje, w których  
wprowadzamy nasze  
produkty do obrotu 

300
Przybliżona liczba  
linii produktów 

60+
Lata doświadczenia  
w dziedzinie zdrowia  
zwierząt 

DOSTARCZAMY LEKI  
SZCZEPIONKI  
PRODUKTY DIAGNOSTYCZNE 

TESTY GENETYCZNE 
BIOURZĄDZENIA 
USŁUGI

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

JEDEN CEL 

RÓŻNORODNA  
OFERTA 

5

GLOBALNE  
PRZYWÓDZTWO  
I SKALA 

Mamy zróżnicowane portfolio obejmujące około 300 linii produktów,  
w tym leki i szczepionki, jak również produkty diagnostyczne,  
biourządzenia przeznaczone do stosowania w drobiarstwie, testy  
genetyczne oraz odpowiednie usługi techniczne. 
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DOPASOWUJEMY ROZWIĄZANIA DO NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ,  
Z JAKIMI MIERZĄ SIĘ NASI KLIENCI
Dzięki temu, że działamy na skalę globalną, a jednocześnie jesteśmy  
obecni lokalnie, możemy blisko współpracować z klientami, rozpoznawać  
ich najważniejsze problemy i pomagać w ich rozwiązywaniu.

TRZY WZAJEMNIE POWIĄZANE KOMPETENCJE

BEZPOŚREDNIE 
RELACJE Z KLIENTAMI
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RAMIĘ W RAMIĘ

Razem z lekarzami weterynarii i hodowcami 
prowadzimy badania nad chorobami przewlekłymi 
i nowymi schorzeniami, które mogą zagrażać hodowli. 
Sprawiamy, że gabinety weterynaryjne stają się bardziej 
przyjazne dla zwierząt domowych, dzięki czemu można 
je prowadzić wydajniej. Chcemy zrozumieć, co ma 
największe znaczenie dla naszych klientów, aby pomóc 
im skutecznie rozwijać działalność. 

Nasi przedstawiciele handlowi i pracownicy techniczni 
mówią językiem naszych klientów i dzielą się 
z nimi doświadczeniami. Wielu pracowników Zoetis 
zajmujących się zwierzętami hodowlanymi dorastało 
w środowiskach rolniczych. Z kolei wielu członków 
naszego zespołu zajmujących się zwierzętami 
towarzyszącymi ma doświadczenie w pracy 
w gabinetach weterynaryjnych i na co dzień opiekuje 
się własnymi pupilami. 

Nasz zespół tworzą specjaliści i szkoleniowcy  
doświadczeni w zakresie diagnostyki, zapobiegania 

i leczenia chorób. Posiadamy dogłębną wiedzę na 
temat rynku, możliwości, wyzwań i stosowanych 
produktów. Skupiamy się na rozwiązaniach nie 
tylko z naszego szerokiego portfolio produktów, ale 
również tych bazujących na wiedzy zewnętrznych 
ekspertów z różnych dziedzin. 

Zależy nam na tym, aby współpraca z firmą Zoetis 
była wyjątkowa, dlatego wciąż szukamy nowych form 
kontaktu, które są praktyczne przede wszystkim 
z perspektywy klientów. Ustawicznie kształcimy 
i motywujemy pracowników, umożliwiając im 
jednocześnie rozwój zawodowy, dzięki czemu ich 
praca z klientami staje się bardziej efektywna. Chcemy 
ułatwiać klientom współpracę z nami — zawsze 
w dogodnym dla nich miejscu i czasie. 

Klienci wielokrotnie przyznają, że Zoetis wyróżnia się 
spośród innych firm zaangażowaniem i „wychodzeniem 
poza produkt”. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy 
klienta i jego priorytety, by wspólnie dążyć do sukcesu.

KONTAKT Z KLIENTAMI
Dzięki wdrożonym przez nas rozwiązaniom 
cyfrowym klienci bez problemu mogą  
kontaktować się z firmą Zoetis w dogodnym  
czasie i w preferowany przez nich sposób,  
by zamawiać produkty, śledzić ofertę, dokształcać 
się, zasięgać porady ekspertów lub brać udział  
w akcjach i programach badawczych.
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CIĄGŁE INNOWACJE W ODPOWIEDZI  
NA PRZYSZŁE POTRZEBY

KONTINUUM OPIEKI WETERYNARYJNEJ

GENETYKA SZCZEPIONKI, BIOURZĄDZENIA  
I AUTOMATYZACJA

ANALITYKA  
I SENSORY DANYCH

DIAGNOSTYKA LEKI

Podejmujemy kompleksowe wysiłki w zakresie badań 
i rozwoju: bierzemy udział w ponad 300 programach, 
co odzwierciedla naszą troskę o zdrowie zwierząt 
poprzez opracowywanie lepszych rozwiązań.

Opracowujemy nowe rozwiązania, aby lepiej 
przewidywać wystąpienie chorób, zapobiegać im 
i je leczyć, maksymalizując tym samym zdrową 
wydajność i produkcję. Nasz dział badań i rozwoju 
dostarcza nowe platformy wiedzy, które mogą stać się 
podstawą dalszych długofalowych innowacji. Dzięki 
naszym odkryciom, a także współpracy naukowej  
z zewnętrznymi podmiotami wprowadzamy nowe 
szczepionki, produkty farmaceutyczne lub 
biofarmaceutyczne, które pomagają naszym klientom 
stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom. 
Rygorystyczne podejście Zoetis do doboru projektów 
i ich szeregowanie według priorytetów pozwala nam 
opracowywać rozwiązania szybko, elastycznie 
i skutecznie. 

Nasze zobowiązanie do ciągłych innowacji niesie za 
sobą aktywną pracę nad poszerzaniem zakresu badań 
i zwiększaniem wartości, jaką przynoszą one klientom. 
Dzięki tym badaniom możemy dostarczać preparaty 
wygodniejsze w użyciu oraz rejestrować nowe 
wskazania do stosowania. Co więcej możemy 
przystosowywać produkty tak, by mogły być użyte 

u innych gatunków oraz zdobywamy pozwolenia na ich 
wprowadzenie do obrotu w innych krajach. Staramy się 
również wykorzystywać nasze kompetencje w zakresie  
diagnostyki i badań genetycznych. 

Nasza sieć badawczo‑rozwojowa z siedzibą główną 
w Kalamazoo w stanie Michigan obejmuje zespoły 
zlokalizowane w USA, Europie, Australii i na 
najważniejszych rynkach wschodzących, takich jak 
Brazylia i Chiny. Globalna obecność pozwala nam 
wsłuchiwać się w potrzeby hodowców zwierząt i lekarzy 
weterynarii z wielu regionów świata, a w rezultacie 
tworzyć innowacyjne produkty. Umożliwia nam to, 
we współpracy z lokalnymi partnerami i urzędami 
rejestrującymi, szybką reakcję na rozprzestrzenianie się 
nowych chorób i związane z nimi zagrożenia  
dla życia zwierząt. 

Naszą własną innowacyjność wspieramy współpracą 
z ponad setką partnerów badawczych. Łączymy siły 
z ekspertami z obszarów zdrowia zwierząt, farmacji, 
biotechnologii oraz agrobiznesu, a także z wiodącymi 
placówkami akademickimi i instytucjami publicznymi 
oraz prywatnymi.

TRZY WZAJEMNIE POWIĄZANE KOMPETENCJE

INNOWACJE
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Nasze szerokie możliwości w dziedzinie badań i rozwoju dają nam wyjątkową pozycję. Możemy zaspokajać 
potrzeby lekarzy weterynarii we wszystkich aspektach zdrowia zwierząt: od przewidywania wystąpienia chorób, 
przez zapobieganie im, aż po ich diagnozowanie i leczenie.

PRZEWIDUJ ZAPOBIEGAJ DIAGNOZUJ LECZ
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Nasza sieć produkcji i dostaw, obejmująca ponad 24 zakłady produkcyjne 
na całym świecie, czerpie z wiedzy ekspertów w zakresie wytwarzania 
produktów biologicznych i farmaceutycznych. Pracownicy naszej 
sieci ściśle współpracują z zespołami ds. badań i rozwoju, często 
zlokalizowanymi w tych samych ośrodkach, co gwarantuje skuteczne  
i bezproblemowe przenoszenie technologii z laboratorium do masowej 
produkcji. Efektem tego jest gwarancja ciągłości dostaw.

POZYCJA NIEZAWODNEGO, SPRAWDZONEGO DOSTAWCY

NIEZMIENNE PRZYWIĄZANIE DO JAKOŚCI

Posiadamy własne zakłady produkcyjne, jak również 
współpracujemy z producentami zewnętrznymi na 
całym świecie, aby spełnić wysokie standardy, jakie 
sobie wyznaczyliśmy. Równoważenie zasobów 
wewnętrznych i zewnętrznych pozwala nam:

• maksymalizować inwestycje w produkty  
 biologiczne i inne preparaty wysokiej jakości,

•  zapewniać dostęp do produktów  
 i technologii niszowych, 

•  czerpać korzyści z wydajności innych producentów   
 działających na dużą skalę, 

•  zwiększać tempo wprowadzania produktów na rynek,

• optymalizować naszą sieć z myślą o rozwoju  
 i wydajności w przyszłości.

Nasze doświadczenie w zarządzaniu złożonością 
dostaw pozwala nam nie tylko zagwarantować stałą 
jakość produktów, lecz także skutecznie radzić sobie  
ze zmianami, zaś współpraca z partnerami optymalizuje 
czas i jakość dostaw.

Dzięki zintegrowanemu łańcuchowi dostaw jesteśmy 
wyjątkowo elastyczni, a tym samym możemy 
przekazywać innowacyjne produkty w ręce klientów 
szybko, skutecznie i w konkurencyjnej cenie.

W rzeczywistości wiele naszych działań  
badawczo‑rozwojowych prowadzonych jest 
w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu nasze zespoły 
rozwojowe i produkcyjne pracują wspólnie, co pozwala 
na uwzględnienie schematu produkcji bezpośrednio 
w procesie badań i rozwoju. Lekarze weterynarii 
i hodowcy zwierząt czerpią korzyści z tej ścisłej 
współpracy, gdyż ułatwia ona wdrażanie projektów  
do produkcji na skalę komercyjną i przyspiesza 
wprowadzanie do obrotu nowych i udoskonalonych 
produktów. 

Silnie współpracujemy także z organizacjami 
rządowymi i innymi kluczowymi urzędami 
rejestrującymi w krajach, w których prowadzimy 
działalność, ponieważ chcemy mieć pewność, że 
przestrzegamy ich wytycznych i przepisów oraz 
utrzymujemy wysokie standardy jakości.

TRZY WZAJEMNIE POWIĄZANE KOMPETENCJE

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
PRODUKCJA I DOSTAWY



ZRÓŻNICOWANA 
OFERTA

ZDROWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH – MARKI
Oferujemy szereg produktów i usług, które rozwiązują wiele codziennych problemów związanych ze zdrowiem  
i produkcyjnością.

amoksycylina  kwas klawulanowy  prednizolon

bizmutu azotan zasadowy

Pirlimycyna

danofloksacyna

 

100

amoksycylina  kwas klawulanowy

neomycyna + benzylpenicylina prokainowa + nowobiocyna + dihydrostreptomycyna + prednizolon

Pathozone
cefoperazon
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Versifel®FeLV

ZDROWIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH – MARKI
Nasze produkty pomagają poprawiać stan zdrowia kotów, psów i koni oraz wydłużać im życie.  
Staramy się ułatwiać właścicielom zwierząt domowych dbanie o dobre samopoczucie ich towarzyszy.
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PLUS

Ulga, która trwa Mawakoksyb y y
NOWA KLASA LEKÓW PRZECIWWYMIOTNYCH

selamektyna, sarolaner(maleinian oklacytynibu)
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WNOSIMY WARTOŚĆ  
DLA SPOŁECZEŃSTWA 

Wiemy, że naszym głównym  
zobowiązaniem jest wkład  
w rozwój medycyny weterynaryjnej. 
W ten sposób pomagamy także 
chronić i poprawiać stan zdrowia  
społeczeństwa. 

Inwestujemy w programy badań 
i rozwoju, prowadzone przez nas 
samodzielnie i we współpracy 
z partnerami z sektora publicznego 
i prywatnego, aby wprowadzać  
na rynek nowe i ulepszone  
produkty oraz technologie związane 
ze zdrowiem zwierząt. Oferujemy 
rozwiązania wspomagające klientów 
w pracy, ułatwiające im diagnostykę 
chorób u zwierząt, zapobieganie im 
i leczenie.

Lekarze weterynarii odgrywają 
w społeczeństwie znaczącą rolę 
stojąc na straży zdrowia zwierząt 
i ludzi. Jesteśmy dumni z naszej 
60‑letniej działalności na rzecz 
promocji zawodu lekarza weterynarii 
i z tego, że przyczyniamy się do 
tworzenia lepszej przyszłości dla 
nowych pokoleń. 

Praktykującym lekarzom zapewniamy 
wsparcie techniczne i ciągłe 
szkolenia. Jesteśmy partnerem 
towarzystw weterynaryjnych oraz 
instytucji — fundujemy stypendia, 
finansujemy programy rozwoju 
kariery i granty badawcze dla 
studentów weterynarii. Obejmują 
one swoim zakresem medycynę 
weterynaryjną oraz inne obszary 
życia przydatne w tym zawodzie. 

W krajach rozwijających się  
nawiązujemy współpracę ze 
szkołami oraz towarzystwami 
weterynaryjnymi, by podnosić 
jakość edukacji weterynaryjnej, 
modernizować leczenie 
i wprowadzać nowe standardy 
opieki, a także zapewniać do niej  
szerszy i tańszy dostęp.

Pracujemy nad kolejną generacją 
rozwiązań w dziedzinie zdrowia 
zwierząt. Pomogą one rolnikom  
i lekarzom weterynarii realizować 
bezpieczne, niedrogie i zrównoważone 
dostawy białka zwierzęcego pomimo 
zmniejszających się zasobów 
naturalnych i innych ograniczeń. 

Pragniemy przyspieszyć rozwój 
technologii cyfrowych 
i diagnostycznych, które będą 
pomagać w przewidywaniu 
wystąpienia choroby, testów 
genetycznych identyfikujących cechy 
warunkujące odporność, szczepionek 
zapobiegających chorobom oraz 
innowacyjnych leków. 

Doradzamy naszym klientom  
w zakresie odpowiedzialnego 
stosowania antybiotyków i wierzymy, 
że lekarze weterynarii powinni 
nadzorować decyzje o ich podawaniu. 

W ubogich społecznościach wiejskich 
krajów rozwijających się wspieramy 
programy rozwoju rolnictwa. Obejmują 
one szkolenia dotyczące hodowli 
zwierząt, a także zwiększanie dostępu 
do opieki weterynaryjnej, co pomoże 
rolnikom poprawić produkcyjność 
i zadbać o zrównoważenie rozwoju.

GWARANCJA
BEZPIECZNYCH  

I ZRÓWNOWAŻONYCH 
DOSTAW ŻYWNOŚCI

PROMOCJA
WETERYNARII

POSTĘP
W ZAKRESIE ZDROWIA 

ZWIERZĄT
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Wiemy, że wpływamy na 
społeczeństwo nie tylko poprzez 
opracowywane przez nas leki, 
szczepionki i narzędzia  
diagnostyczne. Nasi pracownicy 
starają się wykorzystywać 
zasoby i wiedzę, aby przysłużyć 
się społecznościom, w których 
funkcjonujemy. 

Działamy w organizacjach 
przygotowujących utalentowanych 
młodych ludzi do pracy w branży 
hodowli zwierząt. Na całym świecie 
wspieramy organizacje, które 
podzielają nasze zaangażowanie 
w adopcję zwierząt domowych, 
oraz dostarczamy leki, szczepionki 
i produkty diagnostyczne do 
schronisk, gdzie zwierzęta czekają  
na nowy dom. 

Firma Zoetis jest zawsze tam,  
gdzie społeczności dotknięte 
klęskami żywiołowymi najbardziej 
nas potrzebują. Współpracujemy 
z naszymi lokalnymi zespołami, 
oferując wsparcie finansowe 
i niezbędne leki weterynaryjne, by 
chronić zdrowie i dobrostan zwierząt.

„Zawsze postępujemy właściwie” 
to jedna z naszych najważniejszych 
wartości. Naszą działalność 
prowadzimy uczciwie — takie 
postępowanie jest obowiązkiem 
każdego pracownika firmy Zoetis. 

Stoimy na straży prowadzenia 
zrównoważonych praktyk 
w procesach rozwoju i wytwarzania 
naszych produktów, a także ich 
odpowiedniego stosowania. Zakłady 
produkcyjne firmy Zoetis na całym 
świecie starają się ograniczać ilość 
odpadów i zużycie wody oraz 
poprawiać wydajność energetyczną. 

Dopóki konieczne będzie 
wykorzystywanie zwierząt do 
odkrywania, rozwoju i oceny 
nowych leków oraz terapii, 
będziemy pilnować utrzymania 
wysokich standardów opieki 
i dobrostanu zwierząt, na poziomie 
zgodnym z lokalnymi, krajowymi 
i międzynarodowymi przepisami 
oraz rozporządzeniami.

W firmie Zoetis opieramy się  
na naszych najważniejszych 
wartościach — stworzyliśmy kulturę, 
w której uczciwość, odpowiedzialność, 
współpraca i nastawienie na klienta są 
wyznacznikami sukcesu. 

Koncentrując się na zdrowiu  
zwierząt, pracownicy firmy Zoetis 
mają wspólny cel, dlatego dzielą się 
wiedzą i zasobami dla dobra  
naszych klientów. 

Inwestujemy w pracowników  
i oferujemy im ciekawe możliwości 
zdobywania wiedzy oraz rozwoju 
umiejętności. Dajemy im okazje  
do podejmowania trudniejszych 
wyzwań. Zależy nam na tworzeniu 
miejsca pracy, gdzie nie ma 
dyskryminacji i ważne jest 
zróżnicowanie.

SZEŚĆ OBSZARÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Tworzymy wartość w interesie swoim i społeczeństwa poprzez poprawę 
zdrowia zwierząt, zachęcanie do tworzenia zrównoważonych hodowli  
oraz polepszanie jakości życia naszych klientów, współpracowników  
i społeczności na całym świecie. Pragniemy wykorzystać nasze globalne 
przywództwo, zasoby, doświadczenie i portfolio produktów, aby 
wprowadzać zmiany w sześciu obszarach odpowiedzialności.

WSPARCIE
SPOŁECZNOŚCI,  

W KTÓRYCH DZIAŁAMY

ETYKA
DZIAŁAŃ

TWORZENIE
MIEJSCA PRACY,  

GDZIE 
PRACOWNICY  

CZUJĄ SIĘ  
DOCENIANI



ŚWIETNE MIEJSCE  
DO PRACY

KARIERA W ATMOSFERZE WSPÓŁPRACY

W firmie Zoetis pracownicy czują się doceniani i rozwijają 
się będąc częścią kultury zakorzenionej w naszych 
najważniejszych wartościach. Nasi pracownicy 
z 45 krajów, w których działamy bezpośrednio, mają 
wspólny cel, dlatego dzielą się wiedzą i zasobami dla 
dobra naszych klientów. Jesteśmy znani z budowania 
kultury współpracy. Każdy pracownik naszej firmy ma 
poczucie współodpowiedzialności i może cieszyć się 
satysfakcjonującą równowagą pomiędzy pracą a życiem 
osobistym. Inwestujemy w ludzi oraz umożliwiamy im  
naukę i rozwój. Zapraszamy do Zoetis. 

Odwiedź stronę www.zoetis.com/careers/
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DOŁĄCZ DO GRONA PROFESJONALISTÓW

I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ OFERTĄ!
AKADEMII ZOETIS

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

LUB
APLIKACJA JEST DOSTĘPNA 

NA PLATFORMĘ

WWW.AKADEMIAZOETIS.PL



www.zoetis.com.pl


