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Fundator i założyciel
– Polpharma SA

Polpharma jest największym polskim produ-
centem leków i substancji farmaceutycznych. 
Na pozycję lidera oraz zaufanie klientów 
pracuje od 75 lat, wytwarzając produkty 
najwyższej jakości, wspierając rozwój polskiej 
nauki, prowadząc kampanie prozdrowotne 
i edukacyjne – wszystko pod hasłem „Ludzie 
pomagają Ludziom”.
Firma specjalizuje się w produkcji leków kar-
diologicznych, gastrologicznych i neurologi-
cznych, wydawanych na receptę i stosowanych 
w lecznictwie zamkniętym. Prócz tego produku-
je wiele leków dostępnych bez recepty. 
Polpharma jest także właścicielem spółki Meda-
na Pharma SA z Sieradza – lidera w dziedzinie 
produkcji leków pediatrycznych i preparatów 
witaminowych. W lipcu 2010 roku Polpharma 
przejęła od Bioton SA część fi rmy zajmującą 
się produkcją i sprzedażą antybiotyków.

Prywatyzacja Polpharmy nastąpiła w 2000 
roku, w oparciu o całkowicie polski kapitał
i rozpoczęła okres dynamicznego rozwoju fi rmy. 
Ponad 700 mln zł wydano na zakup maszyn, 
linii technologicznych, aparatury doświadczal-
nej i kontrolno-pomiarowej. Wybudowano 
nowe obiekty. Obecnie Zakłady Farmaceuty-
czne Polpharma w Starogardzie Gdańskim 
uznawane są za jedną z największych i naj-
nowocześniejszych fabryk do produkcji leków 
w Europie.

Zdecydowana większość produkcji Polpharmy 
trafi a na rynek krajowy. Około 20% obrotów 
fi rmy pochodzi z eksportu, na który składa się 
w 60% sprzedaż leków, a w 40% – substancji 
farmaceutycznych. Najwięcej leków Polphar-
my jest eksportowanych na rynek rosyjski, 
natomiast substancje farmaceutyczne trafi ają 
głównie do Ameryki Północnej oraz krajów 
Unii Europejskiej. Firma posiada własne struk-
tury sprzedaży w Rosji oraz przedstawicielstwa 
na Ukrainie, Litwie, Białorusi, w Kazachstanie, 
Azerbejdżanie i Uzbekistanie.

Polpharma prowadzi prace badawcze we 
własnym centrum badawczo-rozwojowym 
w Starogardzie Gdańskim – jednym z 
największych w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Współpracuje też z zewnętrznymi 
partnerami i renomowanymi placówkami 
naukowymi. Efektem takiej współpracy z 

naukowcami z Politechniki Gdańskiej było 
m. in. opracowanie nowej, oryginalnej me-
tody uzyskiwania alendronianu sodu (lek 
na osteoporozę), wyróżnionej Nagrodą 
Gospodarczą Prezydenta RP. Z kolei we 
współpracy z Instytutem Farmaceutycznym w 
Warszawie opracowano alternatywną metodę 
syntezy cytrynianu syldenafi lu, co umożliwiło 
wdrożenie do produkcji pierwszego polskiego 
produktu na bazie syldenafi lu stosowanego
w terapii zaburzeń erekcji.

Pozycja rynkowego lidera to nie tylko 
powód do dumy, ale także zobowiązanie: 
wobec pacjentów i lekarzy, a także pra-
cowników, dostawców i partnerów biz-
nesowych, społeczności lokalnych i całego 
społeczeństwa. Zobowiązanie to Polpharma 
realizuje, traktując zasady zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności jako 
bardzo ważny element swojej strategii. 

W 2001 roku powstała Naukowa Fundacja 
Polpharmy. Firma angażuje się w działania 
proekologiczne, wspiera inicjatywy kulturalne
i sportowe zarówno o zasięgu ogólnokrajo-
wym, jak i lokalnym, a także realizuje i wspie-
ra projekty profi laktyki i promocji zdrowia 
oraz programy edukacyjne. 

Swoje działania na rzecz otoczenia Polphar-
ma regularnie poddaje ocenom zewnętrznym, 
m.in. uczestnicząc w Rankingu Odpowiedzial-
nych Firm sporządzanym przez „Dziennik 
Gazetę Prawną”, przy współudziale fi rmy PwC 
i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W jego 
ostatniej edycji, której wyniki opublikowano    
w kwietniu 2010 roku, spółka zajęła wysokie, 
15. miejsce (awans o 11 miejsc wobec po-
przedniego roku). Było to jednocześnie trzecie 
miejsce wśród fi rm polskich. Projekty fi rmy są 
też systematycznie umieszczane w publikowa-
nym co roku raporcie „Odpowiedzialny biznes
w Polsce. Dobre praktyki” Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu. 
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Misja i cel istnienia Fundacji 

Misją Naukowej Fundacji Polpharmy jest 
wspieranie w różnych formach rozwoju nauk 
farmaceutycznych i medycznych, przede 
wszystkim poprzez inicjowanie, organizo-
wanie i fi nansowanie badań naukowych w tych 
dziedzinach. Misja Fundacji wyraża się hasłem 
– Pomagamy Ludziom Nauki. 

Fundacja została założona przez Polpharmę 
w 2001 roku. Środki fi nansowe przeznaczone 
na działalność statutową Fundacji w całości 
pochodzą z Polpharmy. Firma przekazała na 
ten cel już 15 milionów złotych. 

Celem istnienia Fundacji jest także popu-
laryzowanie wiedzy z dziedziny farmacji 
i medycyny w społeczeństwie, upowszechnia-
nie i propagowanie inicjatyw oraz nowych 
rozwiązań w tych dziedzinach, ze szczególnym 
uwzględnieniem badań i prac naukowych. 
Fundacja stara się skupiać wokół swojej 
działalności przedstawicieli środowisk nau-
kowych, społecznych i biznesowych. Tworzyć 
płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy 

nimi, a także współpracować z krajowymi
i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami 
i komitetami naukowymi, których cele i zadania 
są tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

Organami statutowymi Fundacji są: Rada 
Nadzorcza, zarząd i Rada Naukowa. Szcze-
gólne miejsce w strukturze Fundacji zajmuje 
Rada Naukowa, którą tworzą wybitni polscy 
uczeni, specjaliści z różnych dziedzin medy-
cyny i farmacji. Jej przewodniczącym jest prof. 
dr hab. n. med. Piotr Kuna. Najważniejszym 
zadaniem Rady jest przeprowadzenie procesu 
konkursowego na fi nansowanie projektów 
badawczych – od wyboru tematu konkursu 
po ułożenie listy rankingowej projektów. 
Ostateczną decyzję o przyznaniu grantu 
podejmuje zarząd Fundacji. Do zadań Rady 
Naukowej należy również ocena wniosków 
nadsyłanych przez uczelnie medyczne na 
konkurs o stypendium naukowe dla dokto-
rantów. Członkowie władz Fundacji pracują
w niej społecznie, bez gratyfi kacji. 
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Sprawozdanie z działalności w roku 2010
dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Fundacji

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie już przekazujemy Państwu raport roczny Fundacji, tym razem podsumowujący naszą 
działalność w roku 2010. Ten rok był dla nas wyjątkowy z kilku powodów. Przede wszystkim Pol-
pharma, nasz założyciel i fundator, obchodziła jubileusz 75-lecia działalności i 10-lecia pry-
watyzacji. Wielu uczonych, w tym członków Rady Naukowej Fundacji: prof. Waldemar Banasiak, 
prof. Eugeniusz Butruk, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Piotr Kuna, prof. Witold Rużyłło, prof. Jani-
na Stępińska, prof. Jacek Spławiński, prof. Marian Zembala, zostało uhonorowanych specjalnym 
wyróżnieniem za działalność na rzecz rozwoju fi rmy. 
31 grudnia 2009 r. kadencję w Radzie Naukowej zakończyli: prof. dr hab. Marek Jarema, prof. dr 
hab. Roman Lorenc i prof. dr hab. Krzysztof Strojek. Decyzją Rady i zarządu Fundacji na kadencję 
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. w skład Rady Naukowej zostali powołani: prof. dr 
hab. Janina Stępińska, prof. dr hab. Edward Franek, prof. dr hab. Jarosław Reguła, prof. dr hab. 
Jerzy Władysław Wordliczek.

Nastąpiła również zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji, prof. Zbig-
niewa Gacionga zastąpił prof. Piotr Kuna. Prof. Gaciong do końca swojej kadencji pozostanie
w składzie Rady Naukowej, a po jej zakończeniu zostanie zaproszony do Honorowej Rady Nau-
kowej. Postanowiliśmy bowiem wykorzystać doświadczenie byłych członków Rady Naukowej
w pracy na rzecz Fundacji i powołać Honorową Radę Naukową. Liczymy, że jej członkowie będą 
nas wpierać w pracach koncepcyjnych zmierzających do dalszego rozwoju Fundacji.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować prof. Zbigniewowi Gaciongowi za 6 lat przewodni-
czenia Radzie Naukowej Fundacji. W tym czasie poszerzyliśmy naszą aktywność o nowe programy, 
które na stałe wpisały się w naszą działalność, takie jak program stypendialny czy projekt com-
pliance. Nie sposób wymienić wszystkich zasług Profesora: poświęconego nam czasu, oddania, 
wiedzy i umiejętności, zaangażowania i ogromnej życzliwości dla nas, zarządu Fundacji, w czasie 
naszej współpracy. Fundacja uhonorowała prof. Zbigniewa Gacionga Medalem Fundacji „Poma-
gamy Ludziom Nauki”, a Polpharma – specjalnym wyróżnieniem za działalność na rzecz rozwoju 
fi rmy. Dziękujemy, Panie Profesorze!
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W 2010 roku zrobiliśmy też kolejny krok
w propagowaniu należytego przestrzegania 
zaleceń lekarskich przez chorych przewlekle 
(compliance). Na zlecenie Fundacji agen-
cja Pentor RI wykonała badanie jakościowe 
i ilościowe, których celem było poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania: jak się leczą  Polacy, 
dlaczego nie stosują się do zaleceń lekar-
skich, jak można pomóc pacjentom leczyć się 
skutecznie. 
Wyniki badań zostały opracowane, a następnie  
wydane w formie raportu „Polskiego Pacjen-
ta Portret Własny”. Na prezentację raportu 
wybraliśmy uroczystość wręczenia grantów 
laureatom VIII edycji konkursu Fundacji na 
fi nansowanie projektów badawczych. 
Zorganizowaliśmy też debatę na temat wnio-
sków, jakie wynikają z raportu dla systemu 
kształcenia lekarzy w Polsce. W debacie wzięli 
udział: prof. Marek Krawczyk, rektor WUM, 
prof. Piotr Kuna, dyrektor Szpitala Uniwer-
syteckiego UM w Łodzi, dr hab. Roman Da-
nielewicz, dyrektor Departamentu Nauki MZ, 
dr Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, Iza-
bela Grabiec z Departamentu Pielęgniarek
i Położnych MZ,  Grzegorz Kucharewicz, pre-
zes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Po zapoz-
naniu się z raportem Fundacji większość roz-
mówców przyznała, że do programów nau-
czania studentów uczelni medycznych należy 
wprowadzić zagadnienia przygotowujące ich 
do nawiązywania dobrych relacji z pacjen-
tem, które poprawiają przestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych. Uzyskaliśmy zapewnienie, 
że takie zajęcia są już planowane, np. na 
wydziałach farmaceutycznych w ramach 
przedmiotu „Opieka farmaceutyczna”. 

W 2010 roku Fundacja już po raz szósty 
była fundatorem nagrody fi nansowej dla 
zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Prac 
Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych 
organizowanego przez Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne. Nagrodę I stopnia otrzymała 
mgr Ilona Jakubowska za pracę magisterską 
pt. „Ocena tabletkowania mikrokapsułek 
z chlorowodorkiem tramadolu”, Katedra
i Zakład Farmacji Stosowanej UM w Gdańsku, 
kierownik pracy: prof. dr hab. Wiesław Sa-
wicki. Nie ukrywamy, że decyzja jury o przyz-
naniu właśnie tej pracy I nagrody bardzo nas 
ucieszyła. Projekt badawczy był bowiem re-
alizowany we współpracy z Działem Badań
i Rozwoju Polpharmy w Starogardzie, pod kie-

runkiem Jarosława Mazgalskiego z Działu 
Preformulacji i we współpracy z Pawłem Piet-
kiewiczem z Działu Formulacji. Celem pracy 
było opracowanie sposobu otrzymywania
i tabletkowania mikrokapsułek o przedłużo-
nym uwalnianiu chlorowodorku tramadolu. 
Wyniki tej pracy mogą mieć praktyczne za-
stosowanie. 

W 2010 roku odbyły się też dwa posiedze-
nia zarządu i Rady Naukowej Fundacji poza 
Warszawą, w Sopocie. W szerszym gronie 
odbyliśmy dyskusję o możliwościach fi nan-
sowania nauki z innych źródeł, a przede 
wszystkim ze środków UE. 
Inspiracją do dyskusji na temat nowych 
możliwości fi nansowania nauki było spot-
kanie  członków Rady Naukowej i zarządu 
Fundacji z Anną Wiśniewską, zastępcą dyrek-
tora KPK Programów Badawczych UE. Anna 
Wiśniewska przedstawiła możliwości fi nan-
sowania różnych aktywności naukowych, jakie 
stwarza w 7. Programie Ramowym – Program 
Szczegółowy „People”. Fundacja zobowiązała 
się propagować możliwości pozyskiwania 
funduszy z UE wśród aplikujących o grant ba-
daczy, którzy myślą o kontynuowaniu badań 
po zakończeniu grantu Fundacji. 

Nawiązaliśmy też bliższy kontakt z Fundacją 
na rzecz Nauki Polskiej. FNP jest najwię-
kszym w Polsce donatorem nauki, prowadzi 
kilkanaście różnych programów adresowa-
nych do naukowców, korzysta też z funduszy 
strukturalnych UE. Nasza Fundacja, dzięki 
znajomości środowiska naukowego, medy-
cznego i farmaceutycznego, może stać się 
naturalnym partnerem dla FNP przy realizacji 
gotowych już projektów lub wspólnie tworzyć 
nowe. 

Podpisaliśmy umowę wydawniczą z Index 
Copernicus International SA na wydawanie 
czasopisma „Postępy Polskiej Medycyny
i Farmacji. Zeszyty Naukowej Fundacji Pol-
pharmy”. Będzie to czasopismo publikujące 
wyniki badań prowadzonych ze środków Fun-
dacji w powiązaniu z osiągnięciami nauki 
światowej w danej dziedzinie oraz omówie-
niem dalszych badań prowadzonych przez 
naszych laureatów. Każdy zeszyt będzie 
zawierał artykuły poglądowe na temat pro-
wadzonych przez laureata prac badawczych 
wraz z odnośnikami do powstałych w trakcie 

7.



ich realizacji publikacji i zastrzeżeń patentowych. Dzięki temu wydawnictwu opis badań pro-
wadzonych pod patronatem Fundacji i ich wyniki będą łatwiej dostępne dla większego grona 
zainteresowanych. 

W 2010 roku sporo czasu poświęciliśmy na nowelizację statutu i innych dokumentów, na których 
opieramy naszą działalność. Wyszliśmy z założenia, że po 9 latach doświadczeń czas uaktualnić 
niektóre zapisy, dostosowując je do nowych zadań realizowanych przez Fundację. 
Po raz kolejny też nasza praca została dostrzeżona i nagrodzona. Tym razem Polskie Towarzy-
stwo Farmaceutyczne uhonorowało nas nagrodą specjalną za wpieranie rozwoju nauk farma-
ceutycznych, natomiast samorząd aptekarski przyznał nam tytuł „Mecenasa Samorządu Aptekar-
skiego” za działalność na rzecz tego środowiska.

W 2011 roku Fundacja będzie obchodzić jubileusz 10-lecia działalności. Już dzisiaj wszystkich 
Państwa serdecznie zapraszam na uroczystość z tej okazji.

Z poważaniem
 

dr Wojciech Kuźmierkiewicz
Prezes zarządu Fundacji
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9.

Władze Fundacji

Rada Naukowa 
1. prof. dr hab. Piotr Kuna – przewodniczący

specjalista chorób wewnętrznych i alergologii
2. prof. dr hab. Janina Stępińska

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
3. prof. dr hab. Waldemar Banasiak

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
4. prof. dr hab. Stefan Chłopicki

specjalista w dziedzinie farmakologii doświadczalnej, przewodniczący Rady Fundacji JMRC
5. prof. dr hab. Edward Franek

specjalista chorób wewnętrznych, w dziedzinie endokrynologii i nefrologii
6. prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

specjalista chorób wewnętrznych
7. prof. dr hab. Jarosław Reguła

specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, w dziedzinie gastroenterologii i onkologii,
prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

8. doc. dr hab. Jacek Rożniecki
specjalista w dziedzinie neurologii, wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy

9. prof. dr hab. Jerzy Władysław Wordliczek
specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz leczenia bólu

10. prof. dr hab. Marian Zembala
specjalista chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii,
prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń 2010-2012

Honorowa Rada Naukowa
1. prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz
2. prof. dr hab. Marek Jarema
3. prof. dr hab. Roman Kaliszan
4. prof. dr hab. Hubert Kwieciński
5. prof. dr hab. Roman Lorenc
6. prof. dr hab. Grzegorz Opolski
7. prof. dr hab. Edmund Przegaliński
8. prof. dr hab. Jacek Spławiński
9. prof. dr hab. Cezary Szczylik

Rada Nadzorcza
1. Stefan Lubawski – przewodniczący
2. Jacek Glinka
3. Włodzimierz Gryglewicz

Zarząd (stan osobowy na 1 marca 2011 r.)

1. dr Wojciech Kuźmierkiewicz – prezes
2. dr Bożenna A. Skalińska – wiceprezes
3. dr Piotr Lassota
4. Agata Łapińska



Przewodniczący Rady Naukowej
prof. Piotr Kuna

Szanowni Państwo,

Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji wybierają ze swojego grona jej członkowie, wybitni 
lekarze o uznanym, międzynarodowym dorobku naukowym. Jestem zaszczycony, że właśnie mnie 
powierzyli tę ważną i odpowiedzialną funkcję. Moi poprzednicy na tym stanowisku – prof. Jacek 
Spławiński i prof. Zbigniew Gaciong – ustawili poprzeczkę niezwykle wysoko. W tym miejscu 
składam im słowa podziękowania oraz szczere gratulacje, ponieważ dziesięcioletni dorobek Fun-
dacji jest imponujący. Dołożę wszelkich starań, aby kontynuować ich pracę i wspólnie z członkami 
Rady Naukowej rozwijać działalność Fundacji. 

W 2004 roku dostąpiłem zaszczytu wejścia w skład Rady Naukowej Fundacji. Zarówno wtedy, jak 
i dzisiaj uważam, że cele, dla których została ona powołana są bardzo ważne dla polskiej nauki
i społeczeństwa. Fundacja, przyznając granty fi nansowe, wspiera rozwój badań, najczęściej pod-
stawowych, realizowanych w Polsce przez polskich naukowców. Jest to szczególnie istotne w sytu-
acji, kiedy nakłady na naukę z budżetu państwa wciąż pozostają na bardzo niskim poziomie.
Warto podkreślić, że Fundacja została założona przez Polpharmę – prywatną fi rmę farmaceutyczną, 
co do dzisiaj stanowi wyjątek i wzór do naśladowania.

W 2011 roku Fundacja obchodzi 10-lecie działalności. Będzie to więc rok podsumowań naszych 
dotychczasowych osiągnięć, oceny prowadzonych programów, ale także wyznaczania strategii 
działania na następne lata. Jestem pewien, że nadal będziemy stawiać przed sobą ambitne cele, 
uwzględniające zmianę oczekiwań badaczy w stosunku do donatorów, szczególnie po wejściu
w życie projektowanej reformy polskiej nauki. 

Dyskutując w gronie Rady Naukowej nad sposobami oceny projektów badawczych, wniosków 
zgłoszonych w IX edycji konkursu grantowego, uznaliśmy za istotne, aby badania fi nansowane 
przez Fundację miały nie tylko bardzo dobre recenzje, ale były też innowacyjne, czyli dotyczyły 
tematów nowych także w nauce światowej. Jestem przekonany, że nagrodzone w tym roku projek-
ty badawcze jak najbardziej spełniają te kryteria, wnosząc istotny wkład w rozwój polskiej nauki. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję i życzę sukcesów naukowych. 
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Kalendarium

Styczeń 2010
• 31 grudnia 2009 r. kadencję w Radzie Naukowej zakończyli: prof. dr hab. Marek Jarema, prof. dr 

hab. Roman Lorenc i prof. dr hab. Krzysztof Strojek. Decyzją Rady i zarządu Fundacji na kadencję 
od 1.01.2010 r. do 31.12. 2013 r. w skład Rady Naukowej zostali powołani:
1. Prof. dr hab. Janina Stępińska,

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2. Prof. dr hab. Edward Franek,
specjalista chorób wewnętrznych, w dziedzinie endokrynologii i nefrologii

3. Prof. dr hab. Jarosław Reguła,
specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, w dziedzinie gastroenterologii i onkologii,
prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

4. Prof. dr hab. Jerzy Władysław Wordliczek,
specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz leczenia bólu

Luty 2010
• podpisanie umów na fi nansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji z laureatami 

VIII edycji konkursu:
1. Doc. dr hab. Małgorzata Filip,

Pracownia Farmakologii Uzależnień, Zakład Farmakologii, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Tytuł: Kinaza białkowa ERK1/2 jako wewnątrzkomórkowy obiekt badań nad mechanizmem 
uzależnienia od kokainy i jako cel potencjalnej farmakoterapii tej choroby.
Kwota grantu: 324 000 zł

2. Prof. dr hab. Marek Jagielski,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bakteriologii
Tytuł: Multiple-Locus Variable-Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) jako nowa meto-
da genotypowania szczepów Corynebacterium diphtheria.
Kwota grantu: 46 200 zł

3. Dr Joanna Pera,
Klinika Neurologii CM UJ
Tytuł: W poszukiwaniu biomarkerów dla tętniaków wewnątrzczaszkowych – analiza profi li 
ekspresji genów w komórkach krwi obwodowej.
Kwota grantu: 351 600 zł

4. Dr Arkadiusz Piotrowski,
Gdański Uniwersytet Medyczny
Tytuł: Czas, mechanizm i częstość powstawania subchromosomalnych rearanżacji struk-
turalnych w rejonach fl ankujących sequencing gaps jako wskaźniki diagnostyczne i prognos-
tyczne w sporadycznym raku piersi.
Kwota grantu: 452 040 zł

5. Dr n. med. Grzegorz Placha,
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
Tytuł: Wpływ zmienności występującej w całym genomie (Genome-wide association) na stopień 
przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej oraz na 
jego regresję po operacji wszczepienia zastawki aortalnej.
Kwota grantu: 432 000 zł

6. Prof. zw. dr hab. Jacek Szepietowski,
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Tytuł: Rola metalotionein w skórnej karcynogenezie w oparciu o ocenę ekspresji metalo-
tionein oraz antygenu Ki-67 w raku kolczystokomórkowym i rogowaceniu słonecznym.
Kwota grantu: 120 000 zł

11.



Marzec 2010
1.03.2010

• otwarcie IX edycji konkursu na fi nansowanie projektów badawczych spełniających kryterium 
pracy oryginalnej wnoszącej istotne wartości do medycyny i farmacji.
9.03.2010

• ukazał się Raport Roczny Fundacji za rok 2009 w nakładzie 4 tys. egzemplarzy.
• Fundacja opublikowała wyniki badań postawy pacjentów wobec zaleceń lekarskich w terapii 

chorób przewlekłych w raporcie „Polskiego Pacjenta Portret Własny”

Maj 2010
1.05.2010

• nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji. Prof. Zbigniewa 
Gacionga zastąpił prof. Piotr Kuna, który będzie pełnił tę funkcję do 1 października 2012 r. 
13.05.2010 uroczystość Fundacji

• odbyła się uroczystość wręczenia grantów laureatom VIII edycji konkursu Fundacji na fi nanso-
wanie projektów badawczych. W tej edycji konkursu nagrodzonych zostało 6 zespołów bada-
wczych, którym Fundacja przekaże na badania blisko 1,7 mln zł.

• prof. Zbigniew Gaciong, wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Fundacji, został uhonoro-
wany Medalem Fundacji „Pomagamy Ludziom Nauki” za działalność na rzecz realizacji celów 
statutowych i rozwoju Fundacji. Medal wręczył Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej 
Polpharmy. 

• zaprezentowano wyniki badania postawy pacjentów wobec zaleceń lekarskich w terapii chorób 
przewlekłych opublikowane w raporcie Fundacji „Polskiego Pacjenta Portret Własny”. Odbyła 
się też debata na temat wniosków wynikających z raportu dla systemu kształcenia lekarzy
w Polsce. W debacie wzięli udział: prof. Marek Krawczyk, rektor WUM, prof. Piotr Kuna, dyrek-
tor Szpitala Uniwersyteckiego UM w Łodzi,  dr hab. Roman Danielewicz, dyrektor Departa-
mentu Nauki MZ, dr Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, Izabela Grabiec z Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych MZ,  Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Czerwiec 2010
29-30.06.2010 Gdańsk

• sesja wyjazdowa Rady Naukowej i zarządu Fundacji, obejmująca następujące punkty:
a) kwalifi kację do recenzji wniosków projektów badawczych zgłoszonych na IX edycję konkursu 

na granty
b) wybór recenzentów
c) promowanie działalności Fundacji – dyskusja
d) zwiedzanie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma w Starogardzie Gd.
e) spotkanie z przedstawicielami Rady Nadzorczej i zarządu Polpharma SA 

• podsumowanie IX edycji konkursu na fi nansowanie projektów badawczych ze środków Fun-
dacji:
- ogółem na konkurs wpłynęło 57 wniosków projektów badawczych
- 25 wniosków nie zostało zakwalifi kowanych do kolejnego etapu konkursu z powodu  uchybień 

formalnych
- 32 wnioski zostały skierowane do recenzji 
- 3 wnioski wymagały powołania trzeciego recenzenta
- 1 wniosek został wycofany z konkursu przez autora – dostał dofi nansowanie z MNiSZ 

Wrzesień 2010
12.09.2010

• Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne przyznało Fundacji nagrodę specjalną za wspieranie 
rozwoju nauk farmaceutycznych. Nagroda została wręczona podczas uroczystości otwarcia         
XXI Naukowego Zjazdu PTFarm w Gdańsku. 
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13.

25.09.2010
• Naczelna Rada Aptekarska przyznała Fundacji wyróżnienie „Mecenasa samorządu aptekar-

skiego” za działalność na rzecz środowiska farmaceutycznego. Nagroda została wręczona 
podczas uroczystych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.

Październik 2010
19.10.2010

• spotkanie zarządu i Rady Naukowej Fundacji z władzami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Spotkanie służyło wzajemnej prezentacji realizowanych programów i dyskusji na temat 
możliwości współpracy.
22-24.10.2010

• promocja Fundacji podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu.

Listopad 2010
5.11.2010

• powołano Honorową Radę Naukową Fundacji. Członkami HRN zostali:
prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz
prof. dr hab. Marek Jarema
prof. dr hab. Roman Kaliszan
prof. dr hab. Hubert Kwieciński
prof. dr hab. Roman Lorenc
prof. dr hab. Grzegorz Opolski
prof. dr hab. Edmund Przegaliński
prof. dr hab. Jacek Spławiński
prof. dr hab. Cezary Szczylik

16.11.2010
• posiedzenie Rady Naukowej i zarządu Fundacji w sprawie rozstrzygnięcia IX edycji konkursu na 

fi nansowanie projektów badawczych, przegląd recenzji, wniosków, ułożenie listy rankingowej.
24.11.2010

• spotkanie członków Rady Naukowej i zarządu Fundacji z Anną Wiśniewską, zastępcą dyrektora
KPK Programów Badawczych UE. Tematem spotkania była wymiana informacji na temat możli-
wości współpracy Fundacji i KPK w celu pozyskiwania funduszy z 7. Programu Ramowego KE. 

Grudzień 2010
10.12.2010

• Fundacja podpisała umowę wydawniczą z Index Copernicus International SA na wydawanie 
czasopisma „Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji. Zeszyty Naukowe Fundacji na rzecz Wspie-
rania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny”.
15.12.2010

• Fundacja już po raz szósty ufundowała nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu 
Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne. Nagrodę I stopnia otrzymała mgr Ilona Jakubowska  za pracę magisterską 
pt. „Ocena tabletkowania mikrokapsułek z chlorowodorkiem tramadolu” z Katedry i Zakładu 
Farmacji Stosowanej UM w Gdańsku, kierownikiem pracy był prof. dr hab. Wiesław Sawicki. 
17.12.2010 Gdańsk

• odbyło się wspólne posiedzenie Rady Naukowej, zarządu Fundacji i zaproszonych gości 
poświęcone  wymianie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków dostępnych w UE 
na badania naukowe w ramach 7. Ramowego Programu Badawczego.  
31.12.2010

• ogółem w 2010 r. w mediach ukazało się 56 informacji o Fundacji (prasa, media elektroni-
czne).
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Autor: dr hab. Anna Jurewicz
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Pracownia Neuroimmunologii, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski

Temat: Nowy receptor dla amino-Nogo i jego patogenna rola w stwardnieniu rozsianym.
Koszt projektu: 439 800 zł

Autor: prof. dr hab. Katarzyna Koziak
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności, Wydział Nauki o Zdrowiu

Temat: Identyfi kacja związku chemicznego hamującego biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15) 
poprzez selektywne blokowanie receptora IL-15Rα.
Koszt projektu: 415 040 zł

Autor: prof. dr hab. Wojciech Młynarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Pracownia Immunopatologii i Genetyki
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii

Temat: Przełamywanie lekooporności komórek dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) 
wysokiego ryzyka defi niowanej obecnością mutacji genu IKZF1.
Koszt projektu: 280 000 zł

Autor: dr hab. Piotr Rieske
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Katedra Onkologii, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii

Temat: Poszukiwanie przyczyn eliminacji komórek glejaków wielopostaciowych i gwiaździaków 
w standardowych warunkach hodowli in vitro jako innowacyjne podejście przy pro-
jektowaniu terapii przeciwnowotworowej.
Koszt projektu: 448 800 zł

Całkowita wartość przyznanych grantów: 1 583 640 zł.

15.

Wyniki IX edycji konkursu Fundacji

1.

2.

3.

4.
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17.

Dr hab. Anna Jurewicz
Pracownia Neuroimmunologii, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nowy receptor dla amino-Nogo i jego patogenna rola w stwardnieniu rozsia-
nym

Grant ma umożliwić znalezienie nieznanego 
do tej pory receptora dla białka Nogo-A. 
Białko tego typu, opisane po raz pierwszy
w 2000 roku, należy do rodziny białek nazy-
wanych retikulonami. Jego obecność stwier-
dza się przede wszystkim na powierzchni 
oligodendrocytów – komórek glejowych 
ośrodkowego układu nerwowego, odpowie-
dzialnych za tworzenie osłonek mielinowych, 
uszkadzanych u chorych na stwardnienie roz-
siane. Ważne jest, iż Nogo-A jest jednym 
z inhibitorów regeneracji aksonów, a jego 
działanie hamujące wzrost aksonów wywie-
rane jest niezależnie przez dwa różne frag-
menty białka Nogo-A. Jednym z nich jest 
Nogo 66 działające poprzez znany receptor 
NgR1 oraz amino-Nogo działające poprzez 
jeszcze nieznany receptor. 
Stwardnienie rozsiane należy do chorób de-
mielinizacyjnych ośrodkowego układu ner-
wowego. Choroba ta prowadzi do inwalidz-
twa chorych, bardzo często młodych ludzi. 

W stwardnieniu rozsianym dochodzi do usz-
kodzenia nie tylko oligodendrocytów, ale także 
neuronów i aksonów, o czym świadczy zanik 
mózgowia i zmiany w obrazach spektrosko-
pii rezonansu magnetycznego. Obecność 
fragmentów białka amino-Nogo stwierdza 
się w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych 
na stwardnienie rozsiane. Są one także uwal-
niane z oligodendrocytów uszkadzanych 
przez cytokiny prozapalne. Możliwe zatem 
jest, iż w stwardnieniu rozsianym uszkodzone 
oligodendrocyty uwalniają fragmenty amino-
Nogo, które wtórnie uszkadzają prawidłowe 
aksony i nasilają procesy neurodegenera-
cyjne. Scharakteryzowanie nowego, nieznane-
go receptora dla białka amino-Nogo może
w przyszłości pozwolić na skonstruowanie in-
hibitorów dla tego receptora. Podanie takich 
inhibitorów chorym na stwardnienie rozsiane 
prawdopodobnie będzie mogło zahamować 
procesy neurodegeneracyjne i pozwoli na op-
racowanie nowych strategii terapeutycznych.

W Y N I K I  I X  E D Y C J I  K O N K U R S U  F U N D A C J I

Temat projektu:
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19.

Prof. dr hab. Katarzyna Koziak
Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności, Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Identyfi kacja związku chemicznego hamującego biologiczne efekty interleukiny 
15 (IL-15) poprzez selektywne blokowanie receptora IL-15Rα

IL-15 jest cytokiną oddziałującą zarówno na 
komórki układu immunologicznego, jak i sze-
reg innych typów komórek. Znacząca rola 
IL-15 w patogenezie procesów zapalnych, 
autoimmunologicznych, zakaźnych i nowo-
tworowych sugeruje możliwość interwencji 
terapeutycznej, polegającej na blokowaniu 
aktywności biologicznej tej cytokiny.
Proponowana metoda hamowania aktywności 
biologicznej IL-15 polega na zablokowaniu 
specyfi cznego dla tej cytokiny receptora IL-
15Rα związkiem chemicznym wybiórczo 
wiążącym się z tym białkiem. Dużą szansę na 
identyfi kację cząsteczki chemicznej idealnie 
dopasowanej do IL-15Rα stwarza znajomość 
struktury tego receptora, a zwłaszcza domen, 
które mają kluczowe znaczenie w procesie 
jego wiązania się z IL-15. 
Zapotrzebowanie na skuteczny lek nowej gene-
racji wynika z ograniczonych efektów tera-
peutycznych oraz wysokich kosztów produkcji 
leków biologicznych. Należy się spodziewać,

że koszt syntezy niedużej, biologicznie ak-
tywnej cząsteczki będzie znacznie niższy od 
produkcji leków biologicznych. Opraco-
wanie technologii syntezy związku biolo-
gicznie aktywnego w skali laboratoryjnej 
stworzy podstawy do jego produkcji w skali 
przemysłowej. Powstały lek syntetyczny byłby 
więc nie tylko pierwszym lekiem niebiologi-
cznym działającym przyczynowo, ale miałby 
poważną przewagę ekonomiczną względem 
dostępnych na rynku preparatów biologi-
cznych. Stworzenie interdyscyplinalnej grupy 
składającej się z chemików zajmujących 
się modelowaniem cząsteczek biologi-
cznych, chemików syntetyków, biologów, 
farmakologów i lekarzy zwiększa szanse na 
realizację założeń projektu poprzez analizę 
problemu z różnych punktów widzenia.
W przekonaniu autorów projektu udało
się im zgromadzić masę krytyczną za-
sobów wiedzy specjalistycznej niezbędną do 
osiągnięcia celu. 

W Y N I K I  I X  E D Y C J I  K O N K U R S U  F U N D A C J I

Temat projektu:
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Prof. dr hab. Wojciech Młynarski
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Przełamywanie lekooporności komórek dziecięcej ostrej białaczki limfoblasty-
cznej (ALL) wysokiego ryzyka defi niowanej obecnością mutacji genu IKZF1

21.

Projekt ma na celu ustalenie związku zabu-
rzeń genetycznych z klinicznym przebiegiem 
ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, jak 
również poznanie ich wpływu na promo-
wanie lekooporności komórek nowotworo-
wych in vitro i in vivo. Silnie skorelowane
z niepowodzeniem terapeutycznym zaburze-
nia funkcji genu IKZF1 dotyczą ponad 20% 
populacji pediatrycznej z ostrą białaczką 
limfoblastyczną i stanowią obecnie najistot-
niejszy genetyczny czynnik złego rokowania.
Wiadomo również, że chemiooporność sta-
nowi główną przeszkodę w skuteczności obec-
nych protokołów leczniczych u 20% dzieci. 

Celem projektu jest więc zdefi niowanie pro-
fi lu chemiooporności komórek białaczkowych 
z defektem genu IKZF1 oraz zastosowanie 
inhibitorów wyselekcjonowanych szlaków 
metabolicznych związanych z obniżoną 
lekowrażliwością w badaniach in vitro.
W ten sposób można będzie wskazać kon-
kretny mechanizm promowania lekooporności 
w ostrej białaczce limfoblastycznej z de-
fektem genu IKZF1, co w przyszłości może 
zaowocować nowymi rozwiązaniami terapeu-
tycznymi w grupie dzieci obciążonych wysokim 
ryzykiem niepowodzenia leczniczego.

W Y N I K I  I X  E D Y C J I  K O N K U R S U  F U N D A C J I

Temat projektu:
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23.

Temat projektu:

Dr hab. Piotr Rieske
Katedra Onkologii, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Poszukiwanie przyczyn eliminacji komórek glejaków wielopostaciowych i gwiaź-   
dziaków w standardowych warunkach hodowli in vitro jako innowacyjne 
podejście przy projektowaniu terapii przeciwnowotworowej

Glejaki wielopostaciowe (łac. glioblastoma 
multiforme, GBM) to bardzo agresywne
nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. 
Mediana przeżycia pacjentów z tym nowo-
tworem wynosi około roku. Amplifi kacje genu 
EGFR dotyczą około 40% GBM. Dotychcza-
sowe analizy sugerują, że obecnie stosowany 
model badań glejaków wielopostaciowych nie 
pozwala na badanie in vitro komórek GBM 
wykazujących tę alterację. Oznacza to, że 
do tej pory nie było możliwości testowania 
in vitro potencjalnych chemioterapeutyków 
skierowanych przeciwko komórkom GBM, 
wykazującym amplifi kację EGFR. Niezwykle 
istotny wobec tego wydaje się fakt, że au-
torzy projektu opracowali podstawy protokołu 
hodowli komórek z tą alteracją (hodowla 
3D). Technologia hodowli komórek GBM w 
strukturach 3D musi być wystandaryzowana
i dopracowana. Wcześniej autorzy projektu 
stwierdzili, że dzięki tworzeniu struktur 3D 
komórek GBM zachowany zostaje oryginal-
ny fenotyp tego nowotworu, a mianowicie 

zachowana zostaje m.in. ekspresja GFAP
i SOX2. Niewykluczone więc, że zapropono-
wany protokół pozwala badać także nowot-
worowe komórki macierzyste GBM.
Fakt, że niektóre komórki glejaków wielo-
postaciowych nie mogą być hodowane
w standardowych warunkach in vitro, nie jest, 
zdaniem autorów projektu, wystarczająco 
doceniany. Uważamy, że ta prosta obserwacja 
powinna stanowić zalążek do projektowania 
terapeutyków działających w oparciu o zjawi-
sko odpowiedzialne za eliminację komórek 
nowotworowych in vitro. W ramach tego pro-
jektu ponad 100 glejaków wielopostaciowych 
zostanie objętych bardzo skomplikowanymi
i złożonymi badaniam. Dalekosiężnym celem, 
do którego autorzy będą zmierzać w czasie 
realizacji projektu, jest opracowanie nowej 
platformy testowania potencjalnych leków 
zwalczających glejaki wielopostaciowe, jak 
również zaproponowanie nowego innowa-
cyjnego podejścia terapeutycznego.

W Y N I K I  I X  E D Y C J I  K O N K U R S U  F U N D A C J I

Temat projektu:



„Prace oryginalne wnoszące istotne wartości       
do medycyny i farmacji”
Przyznane granty:
Dr hab. Małgorzata Filip
PAN Kraków
Tytuł projektu: Kinaza białkowa ERK1/2 jako wewnątrzkomórkowy obiekt 
badań nad mechanizmem uzależnienia od kokainy i jako cel potencjalnej 
farmakoterapii tej choroby – 324 000 zł.

Prof. dr hab. n. farm. Marek Jagielski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Tytuł projektu: Multiple-Locus Variable-Number Tandem Repeat Analysis 
(MLVA) jako nowa metoda genetypowania szczepów Corynebacterium diph-
theriae – 46 200 zł.

Dr Joanna Pera
CM UJ
Tytuł projektu: W poszukiwaniu biomarkerów dla tętniaków wewnątrzcza-
szkowych – analiza profi li ekspresji genów w komórkach krwi obwodowej 
– 351 600 zł.

Dr Arkadiusz Piotrowski
UM Gdańsk
Tytuł projektu: Czas, mechanizm i częstość powstawania subchromosoma-
lnych rearanżacji strukturalnych w rejonach fl ankujących sequencing gaps 
jako wskaźniki diagnostyczne i prognostyczne w sporadycznym raku piersi 
– 452 040 zł.

Dr Grzegorz Placha
UM Warszawa
Tytuł projektu: Wpływ zmienności występującej w całym genomie na stopień 
przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych ze zwężeniem zastawki 
aortalnej oraz na jego regresję po operacji wszczepienia zastawki aortalnej 
– 432 000 zł.

Prof. dr hab. Jacek Szepietowski
AM Wrocław
Tytuł projektu: Rola metalotionein w skórnej karcynogenezie w opar-
ciu o ocenę ekspresji metalotionein oraz antygenu Ki-67 w raku kolczys-
tokomórkowym i rogowaceniu słonecznym – 120 000 zł.

Przyznane stypendia:
Mateusz Adamski
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

Danuta Dudzik
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wojciech Fendler
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Renata Ewa Perlikowska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Magdalena Rogalska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2009

Granty przyznane w konkursie Fundacji na fi nanso-
wanie projektów badawczych w latach 2002 – 2009
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„Prace oryginalne wnoszące istotne wartości       
do medycyny i farmacji”
Przyznane granty:
Dr Edyta Brzóska-Wójtowicz
UW Warszawa
Tytuł projektu: Stymulacja regeneracji mięśni szkieletowych – potencjalna 
rola cytokiny SDF-1 – 450 000 zł.

Dr Barbara Dołęgowska
PAM Szczecin
Tytuł projektu: Porównanie metod pomiaru aktywności dehydrogenazy di-
hydropirymidowej (DPD) w osoczu i limfocytach krwi obwodowej – wybór 
optymalnej metody dla testów przesiewowych poprzedzających leczenie po-
chodnymi 5-fl uoropirymidynowymi – 174 960 zł.

Dr hab. Rafał Pawliczak
UM Łódź
Tytuł projektu: Analiza ekspresji genów metodą whole genome scan w prze-
biegu astmy oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę i niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, astmy oskrzelowej bez nadwrażliwości, możliwości farma-
kologicznej interwencji i ewaluacji ryzyka – 446 000 zł.

Dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
CM UJ
Tytuł projektu: Czy polimorfi zmy na chromosomie 4q25 związane z ryzykiem 
migotania przedsionków mają wpływ na ryzyko udaru niedokrwiennego 
mózgu w populacji polskiej? – 273 600 zł.

Dr n. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
CM UJ
Tytuł projektu: Izolacja komórek macierzystych z mięśnia poprzecznie 
prążkowanego naramiennego z wykorzystaniem ich w leczeniu wysiłkowego 
nietrzymania moczu u kobiet – 253 200 zł.

„Problem współpracy z pacjentem w leczeniu oraz 
profi laktyce chorób przewlekłych: występowanie, 
ocena, propozycje poprawy”
Przyznane granty:
Dr n. med. Przemysław Kardas
Pierwszy Zakład Medycyny Rodzinnej, UM Łódź
Tytuł projektu: Wpływ kompleksowej STRATegii edukacyjno-behawioralnej na 
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych podczas leczenia hipolipemizującego 
statynami w warunkach opieki zdrowotnej – 300 000 zł.

Prof. dr hab. Ewa Sewerynek
UM Łódź
Tytuł projektu: Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich (adherence)
w leczeniu osteoporozy – określenie czynników mogących wpływać na brak 
ciągłości i systematyczności terapii – 270 000 zł.

Przyznane stypendia:
Agnieszka Gach
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Katarzyna Kocbuch
Akademia Medyczna w Gdańsku

Marek Nocuń
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2007

2008



Aleksandra Szczepankiewicz
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dorota Żelaszczyk
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

„Biotechnologia dla zdrowia”
Przyznane granty – wszystkie projekty zostały zakończone:
Prof. dr hab. Józef Kur
Katedra Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Tytuł projektu: Konstrukcja serologicznych zestawów diagnostycznych        
rozpoznających i różnicujących toksoplazmozę wczesną i przewlekłą –            
475 000 zł.

Dr hab. Janusz Szemraj
Katedra i Zakład Biochemii Medycznej, UM Łódź
Tytuł projektu: Aktywność biologiczna rekombinowanych białek o właś-
ciwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych – 180 000 zł.

„Neurobiologia, neurologia i psychiatria”
Przyznane granty:
Prof. dr hab. Maria Bryszewska
Instytut Biofi zyki, Uniwersytet Łódzki
Tytuł projektu: Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych
i chorobie Alzheimera – 250 000 zł.

Dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński
Katedra Neurologii, Zakład Neurologii, UM Łódź
Tytuł projektu: Wpływ wybranych metod leczenia na właściwości chemo-
taktyczne subpopulacji leukocytów chorych na stwardnienie rozsiane –
170 000 zł.

Prof. dr hab. Irena Nalepa
Zakład Biochemii, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Tytuł projektu: Udział receptorów alfa-1-adrenergicznych w zjawisku 
hamowania sensytyzacji kokainowej przez tiagabinę – 232 000 zł.

Prof. dr hab. Andrzej Pilc
Zakład Neurobiologii, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Tytuł projektu: Badanie przeciwdepresyjnych właściwości ligandów trzeciej 
rodziny receptorów związanych z białkami G (GPCR) oraz ich roli w mecha-
nizmie działania leków przeciwdepresyjnych – 450 000 zł.

Prof. dr hab. Krzysztof Selmaj
Katedra i Klinika Neurologii, UM Łódź
Tytuł projektu: Identyfi kacja genów odpowiedzialnych za procesy pato-
logiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym – 
360 000 zł.

„Choroby układu krążenia – nowe formy (leki), 
badania przedkliniczne i kliniczne”
Przyznane granty:
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz
Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
Tytuł projektu: Możliwości leczenia pozawałowej niewydolności krążenia 
przy pomocy autologicznych komórek macierzystych i/lub genetycznie mo-
dyfi kowanych – próby przedklinicze – 225 000 zł.

2006

2005

2004
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Prof. dr hab. Tomasz Siminiak
Wydział Lekarski I, AM Poznań
Tytuł projektu: Przezskórne przeszczepianie autologicznych mioblastów
szkieletowych w regeneracji serca u pacjentów z pozawałową niewydolnością 
krążenia – 283 680 zł.

„Prace oryginalne wnoszące istotne wartości      
do medycyny i farmacji”
Przyznane granty:
Dr n. przyr. Łucja Fiszer-Maliszewska
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Tytuł projektu: Czy polimorfi zm wybranych genów kontrolujących metabo-
lizm leków i procesy naprawy DNA determinuje skuteczność terapeutyczną
i/ lub toksyczność programów chemioterapii w raku jajnika? – 233 000 zł.

Prof. dr hab. n. med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. MJ Mossakowskiego PAN, 
Warszawa
Tytuł projektu: Ocena korelacji między liczbą kopii genu SMN2, ekspresją 
genu (na poziomie RNA i białka) a fenotypem klinicznym chorych na rdze-
niowy zanik mięśni (SMA) – 192 000 zł.

Dr hab. n. chem. Janusz Kasperczyk
Wydział Farmaceutyczny Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec
Tytuł projektu: Opracowanie możliwości wykorzystania biodegradowalnych 
mikrosfer polimerowych zawierających lek cytostatyczny w leczeniu nowot-
worów mózgu – 350 400 zł.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
Tytuł projektu: Agregacja płytek krwi u chorych po przebytym niedokrwien-
nym udarze mózgu usprawnionych ruchowo – 200 000 zł.

Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło
Instytut Kardiologii, Warszawa
Tytuł projektu: Terapeutyczna angiogeneza w zaawansowanej chorobie 
wieńcowej („no-option patients”) z zastosowaniem phVEGF-A165 / FGF 
(pVIF) podawanego metodą przezskórną. Badanie z podwójnie ślepą próbą 
– 688 291 zł.

Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum, Kraków
Tytuł projektu: Anafi laktoidalne reakcje na niesteroidowe leki przeciwza-
palne – 390 000 zł.

Dr n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, AM Warszawa
Tytuł projektu: Ocena przydatności badania echokardiografi cznego płodu 
w pierwszym i na początku drugiego trymestru ciąży – 240 600 zł.

„Prace oryginalne wnoszące istotne wartości          
do medycyny i farmacji”
Przyznane granty:
Dr Ewa Augustin
Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska
Tytuł projektu: Badanie mechanizmu programowanej śmierci komórki 
(apoptozy) indukowanej przez triazoloakrydony – nową grupę związków
o właściwościach przeciwnowotworowych – 87 000 zł.

2003

2002



Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj
Zakład Patofi zjologii i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski,
Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź
Tytuł projektu: Porównanie wpływu kwasu acetylosalicylowego, tiklopi-
dyny klopidogrelu na dystans chromania przestankowego i funkcje płytek 
krwi i neutrofi lów u pacjentów z miażdżycą zarostową kończyn dolnych                  
– 50 000 zł.

Dr n. farm. Andrzej J. Bojarski
Zakład Chemii Leków, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Tytuł projektu: Ligandy receptorów serotoninowych 5-HT7 – potencjal-
ne zastosowanie terapeutyczne oraz nowe narzędzia farmakologiczne 
– 174 000 zł.

Doc. dr hab. inż. Janusz Boratyński
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
Tytuł projektu: Nowa generacja leków w terapii reumatoidalnego zapalenia 
stawów – 215 000 zł.

Prof. dr n. med. Anna Członkowska
II Klinika Neurologii, IPiN Warszawa
Tytuł projektu: Badanie modulującego wpływu reakcji autoimmunologi-
cznej na przebieg procesu neurodegeneracyjnego w modelu mysim C57BL/6 
– 263 000 zł.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jedliński
Centrum Chemii Polimerów PAN, Zabrze
Tytuł projektu: Nowe koniugaty kwasu acetylosalicylowego i ich zastosowa-
nie w medycynie – 160 000 zł.

Prof. IF, dr hab. Łukasz Kaczmarek
Zakład Chemii II w Warszawie, Instytut Farmaceutyczny
Tytuł projektu: Synteza i badania biologiczne pochodnych cukrowych i ami-
nocukrowych indolo[2,3-b]chinoliny – 165 000 zł.

Prof. dr hab. n. farm. Liliana Konarska
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, AM Warszawa
Tytuł projektu: Syntetyczne kannabinoidy jako potencjalne leki w terapii 
ludzkich glejaków – 290 000 zł.

Dr n. med. Dariusz Kowalczyk
Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Onkologii, AM Poznań
Tytuł projektu: Rozpuszczalny heterodimer receptora TGF-β typu II i typu III 
jako potencjalny antagonista TGF-β – 320 000 zł.

Dr n. med. Katarzyna Koziak
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, AM Warszawa
Tytuł projektu: Regulacja procesu migracji komórek śródbłonka naczyń 
przez receptory P2 purynergiczne – 150 000 zł.

Prof. dr hab. Józef Kur
Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii, Politechnika Gdańska
Tytuł projektu: Biotechnologiczna produkcja ludzkiej kalcytoniny – 148 000 zł.

Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Wydział Lekarski, Katedra Immunologii Collegium Medicum, Kraków
Tytuł projektu: Rola tauryny w odporności nieswoistej. Bakteriobójcze i prze- 
ciwzapalne działanie chloraminy tauryny i bromaminy tauryny – 300 000 zł.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
Klinika Gastroenterologii CMKP, Warszawa
Tytuł projektu: Wpływ insuliny na metabolizm mitochondriów: rola białka K 
– 337 000 zł.
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Dr inż. Andrzej Składanowski
Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska
Tytuł projektu: Nowe związki przeciwnowotworowe selektywnie hamujące 
funkcje telomerowego DNA: badania na testowej grupie związków i rac-
jonalne zaprojektowanie nowych pochodnych o pożądanych właściwościach 
chemoterapeutycznych – 158 000 zł.

Dr n. med. Koryna Socha-Urbanek
Zakład Patologii Klinicznej CSK WAM, Warszawa
Tytuł projektu: Ocena komórek macierzystych w przeszczepie syngenicznym 
wysp trzustkowych – 187 000 zł.

Prof. dr hab. Stanisław Szala
Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice
Tytuł projektu: Pośrednie i bezpośrednie metody niszczenia komórek nowo-
tworowych: antyangiogenna chemioterapia skojarzona z terapią genową
z użyciem genu samobójczego deaminazy cytozynowej z E.coli – 130 000 zł.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Gliwice
Politechnika Śląska
Tytuł projektu: Badania nad syntezą i właściwościami glikokoniugatów jako 
ukierunkowanych nośników leków – 87 000 zł.

Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
Katedra Farmacji Stosowanej, AM Gdańsk
Tytuł projektu: Nowa doustna postać leku z loratadyną i pseudoefedryną 
– opracowanie technologii i badania farmakokinetyczne z zastosowaniem 
nowoczesnych metod analitycznych – 210 000 zł.

Doc. dr hab. Krzysztof Wędzony
Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Tytuł projektu: Ocena propsychotycznych konsekwencji zaburzeń neu-
rorozwojowej apoptozy – znaczenie wczesnej interwencji neuroleptykami                
– 180 000 zł.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, AM Warszawa
Tytuł projektu: Analiza aktywności podścieliska szpiku w ostrych białaczkach 
– rola cytokin w interakcjach z komórkami białaczkowymi – 160 000 zł.

Dr inż. Sławomir Wybraniec
Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Krakowska
Tytuł projektu: Strukturalne badania nowych pigmentów betalain                     
– 90 000 zł.

Prof. dr hab. Michał Zimecki
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN Wrocław
Tytuł projektu: Zbadanie immunosupresyjnej aktywności związku RM-33         
w wybranych modelach doświadczalnych in vitro i in vivo – 125 000 zł.



STATUT FUNDACJI
NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU POLSKIEJ FARMACJI I MEDYCYNY

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny”, zwana dalej 
Fundacją, ustanowiona przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 
– zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Janinę Ciechanowską – Notariusza
w Starogardzie Gdańskim, w dniu 16 listopada 2001 roku, za numerem Repertorium A 7219/2001 działa 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z 
późn. zm./ oraz niniejszego Statutu.

§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Starogard Gdański.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działania także poza grani-

cami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3.
Celem istnienia Fundacji jest:

1. wspieranie w różnych formach rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych,
2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny farmacji i medycyny w społeczeństwie,
3. upowszechnianie i propagowanie inicjatyw w zakresie nowych rozwiązań w dziedzinie farmacji i medy-

cyny ze szczególnym uwzględnieniem badań i prac naukowych,
4. inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych, nauk 

medycznych oraz nauk pokrewnych,
5. udzielanie pomocy fi nansowej i nagród na rzecz instytucji, organizacji, bądź osób fi zycznych, wyróżniających 

się szczególnymi osiągnięciami  w dziedzinie farmacji i medycyny,
6. skupianie wokół idei i praktyki Fundacji przedstawicieli środowisk nauki oraz przedstawicieli sektora 

przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych,
7. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się działalnością 

w zakresie farmacji i medycyny,
8. współpraca z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agen-

cjami rządowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

§ 4.
Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. inicjowanie, organizowanie oraz fi nansowanie /względnie dofi nansowywanie/ badań naukowych, 
2. organizowanie współpracy między jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi oraz przemysłem dla 

realizacji celów Fundacji,
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, reklamowej w zakresie programów realizowanych 

bądź wspieranych przez Fundację,
4. organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów i innych imprez.

§ 5.
1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fi zycznych, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

§ 6.
Organami Fundacji są:

1. Rada Nadzorcza,
2. Zarząd,
3. Rada Naukowa.

§ 7.
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 1 do 6 członków powoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
3. Fundatorowi służy prawo odwołania Rady Nadzorczej lub każdego z jej członków w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję honorowo. 
6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, ustąpienia, 

odwołania, śmierci.

Jednolity tekst Statutu z dnia 22.11.2010 r.
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§ 8.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie powinni być powiadomieni co naj-

mniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.

§ 9.
Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek upływu kadencji, ustąpienia, odwołania i śmierci.

§ 10.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 
Rady Nadzorczej.

§ 11.
Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1. opracowywanie strategicznych celów i działań Fundacji,
2. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, przygotowywanych przez Zarząd,
3. zatwierdzanie Regulaminu pracy Rady Naukowej oraz zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu.

§ 12.
1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 6 członków, w tym Prezes Zarządu.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Fundator. 
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Przedstawiciel lub pracownik Fundatora może zostać członkiem Zarządu.
6. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji Zarządu, ustąpienia, odwołania, śmierci.

§ 13.
1. Do zadań Zarządu należy:

• reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
• kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
• podejmowanie uchwał w sprawach:

a) wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
b) sporządzania rocznego preliminarza budżetowego Fundacji,
c) sporządzania sprawozdań rocznych z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich Radzie Nad-

zorczej celem przyjęcia,
d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
e) przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu oraz wprowadzania zmian w tym Regulaminie,
f) ustalanie struktury organizacji Fundacji,
g) likwidacji Fundacji w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w przypadkach prze-

widzianych w Statucie.
2. Zarząd może powoływać zespoły, komisje i inne ciała kolegialne o charakterze opiniodawczym, dorad-

czym lub honorowym, określając w uchwale zakres ich działania. Zarząd określa także w uchwale, czy 
zespół, komisja lub inne ciało kolegialne ma charakter stały czy ad hoc. Zarząd może w każdym cza-
sie odwołać członka zespołu, komisji lub innego ciała kolegialnego, jak również odwołać cały zespół, 
komisję lub inne ciało kolegialne.

3. Zarząd może przyznać osobom lub instytucjom zasłużonym dla rozwoju Fundacji medal „Pomagamy 
Ludziom Nauki”.

§ 14.
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos służy Prezesowi Zarządu. 
2. Każdy członek Zarządu jest upoważniony do reprezentowania Fundacji wobec osób trzecich i występowania 

w jej imieniu samodzielnie.

§ 15.
Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu.

§ 16.
1. Rada Naukowa składa się z od 7 do 10 osób powoływanych przez Zarząd na indywidualne 4-letnie 

kadencje.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby uznane za autorytety naukowe z zakresu farmacji i medycyny.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą oraz reprezentuje 

Radę Naukową na zewnątrz.
4. Zarządowi służy prawo odwołania Rady Naukowej lub każdego z jej członków w każdym czasie.
5. Członkostwo w Radzie Naukowej wygasa na skutek upływu kadencji, ustąpienia, odwołania, śmierci.



§ 17.
1. Do zadań Rady Naukowej należy:

a) dokonywanie oceny merytorycznej projektów badawczych, fi nansowanych ze środków Fundacji,
b) wybór tematów, przedsięwzięć i zadań, które winny być realizowane przez Fundację w danym roku 

kalendarzowym oraz przedkładanie ich Zarządowi celem realizacji,
c) współpraca z Radą Nadzorczą i Zarządem w zakresie realizacji celów Fundacji,
d) przyjęcie Regulaminu pracy Rady Naukowej oraz wprowadzanie zmian w tym Regulaminie.

2. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
członków Rady Naukowej. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos służy 
Przewodniczącemu Rady Naukowej.

3. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na pół roku.

Rozdział IV
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

§ 18.
Majątek Fundacji stanowi kwota 4.000.000 zł. (słownie cztery miliony złotych), zwana dalej funduszem 
założycielskim, przyznana przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki fi nan-
sowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 19.
Dochodami Fundacji, zwiększającymi jej majątek, mogą być w szczególności:
• środki pochodzące z krajowych i zagranicznych darowizn, zapisów, spadków,
• odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
• subwencje i dotacje od osób prawnych,
• dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
• dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 20.
Osoby fi zyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, jednorazowej lub łącznej, w wysokości 
równej co najmniej 100.000 /sto tysięcy/ złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Sponsora 
Fundacji”.

§ 21.
Fundacja działa na podstawie planów dochodów i wydatków (preliminarza budżetowego) zatwierdzonego 
przez Zarząd.

§ 22.
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, sporządzenie sprawozdania fi nansowego powinno 

nastąpić do 31 marca następnego roku.
2. Roczne sprawozdanie fi nansowe sporządza Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 23.
Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Fundator lub jego następca prawny, a w razie ich braku połączony 
skład Zarządu i Rady Nadzorczej większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy składu tych 
organów.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 24.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator lub jego następca prawny, a w razie ich braku 

połączony skład Zarządu i Rady Nadzorczej większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy 
składu tych organów.

§ 25.
1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub jego następca prawny, a w razie ich braku połączony skład 

Zarządu i Rady Nadzorczej większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy składu tych or-
ganów.

2. O przeznaczeniu majątku Fundacji, pozostałego po likwidacji Fundacji, decyduje Fundator lub jego 
następca prawny, a w razie ich braku połączony skład Zarządu i Rady Nadzorczej większością 3/5 głosów, 
w obecności co najmniej połowy składu tych organów.

§ 26.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Podstawowe informacje dla osób chcących wziąć udział:

• w konkursie o grant
Wniosek o fi nansowanie projektu badawczego powinien zostać złożony, wraz z wersją elektro-
niczną na płycie CD, zgodnie z Regulaminem Konkursu pod adresem Fundacji, ul. Bobro-
wiecka 6, 00-728 Warszawa. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na 
stronie internetowej: www.polpharma.pl/fundacja 
Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fi zyczną – autora projektu. W przypadku zespołu 
badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora.
Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-
badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej.
Wnioski mogą stanowić kontynuację wcześniej rozpoczętych badań. Przy wyborze projektów do 
realizacji ze środków Fundacji preferowane będą te składane przez: badaczy młodych, poniżej  
40. roku życia, o uznanym dorobku naukowym według kryteriów naukowo-metrycznych.

Finansowaniu w ramach Konkursu podlegają wyłącznie projekty zatwierdzone przez Zarząd Fun-
dacji.

• w konkursie o stypendium doktoranckie
W konkursie mogą uczestniczyć słuchacze studiów doktoranckich uczelni medycznych i CMKP, 
którzy nie ukończyli 30. roku życia. 
Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. 
Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia 
trzech kandydatów. Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej. 
Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są: 
• dotychczasowe publikacje, 
• dotychczasowy dorobek, 
• założenia rozprawy doktorskiej.

Przebieg konkursu określa regulamin dostępny na stronie internetowej:
www.polpharma.pl/fundacja
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Nagrody otrzymane przez Fundację:

• W 2007 r. Fundacja uzyskała tytuł „Lider Roku 2006 w Ochronie Zdrowia – Działalność Edu-
kacyjno-Szkoleniowa” w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Termedia.

• W 2008 r. Fundacja została uhonorowana Orłem Pomorskim’07 przez czytelników „Tygodni-
ka Wieczór” za działalność edukacyjno-społeczną na terenie województwa pomorskiego.

• W 2008 r. z inicjatywy magazynu ekonomicznego „Polish Market” Fundacja została nagro-
dzona Perłą Honorową w kategorii krzewienia wartości społecznych.

• W 2009 r. Fundacja została laureatem „Dobrych Stron Rynku Zdrowia”, wyróżnienia przyzna-
wanego przez miesięcznik „Rynek Zdrowia” i portal rynekzdrowia.pl. W uzasadnieniu organi-
zatorzy napisali: „Naszą intencją jest wyróżnienie podczas Forum Rynku Zdrowia m.in. insty-
tucji, fi rm oraz osób umożliwiających polskim naukowcom i lekarzom pracę nad nowatorskimi 
projektami badawczymi. Bez wątpienia na takie wyróżnienie zasługuje Fundacja na rzecz 
Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, założona przez Polpharmę w 2001 roku. 
Realizowaną konsekwentnie misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych
i medycznych poprzez fi nansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Środki fi nansowe 
przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Polpharmy. 
Najważniejsze projekty realizowane przez Fundację to organizowany co roku konkurs na 
fi nansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych
(dotychczas w siedmiu edycjach konkursu przyznano 45 grantów) oraz uruchomiony w 2006 
roku program stypendialny”.

• W 2010 r. Fundacja otrzymała nagrodę specjalną od Polskiego Towarzystwa Farmaceuty-
cznego za wpieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i od samorządu aptekarskiego – tytuł 
„Mecenasa Samorządu Aptekarskiego” za działalność na rzecz tego środowiska.
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