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Szanowni państwo, 

przystępując w 2000 roku do udziału  
w prywatyzacji polfy Starogard, wiedziałem, 
że zrobię wszystko, aby za parę lat był to 
jeden z najnowocześniejszych zakładów  
farmaceutycznych w Europie. Wtedy też 
zastanawiałem się, co mógłbym więcej  
zrobić dla polskiego pacjenta, polskiej  
farmacji i medycyny.  
Tak narodził się pomysł powołania Fundacji 
z misją wspierania rozwoju nauk medycznych 
i farmaceutycznych poprzez finansowanie 
badań w tych dziedzinach. Fundacja zaczęła 
działalność w 2001 roku.

Jerzy Starak

przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy, 
inicjator powstania Fundacji



W ostatnich latach w Polsce dzięki funduszom z Unii Europejskiej nastąpiły 
korzystne zmiany widoczne także w obszarze nauki, gdzie jest teraz zde-
cydowanie więcej środków przeznaczanych na finansowanie badań nauko-
wych. Jednak liczba aplikacji do Fundacji o granty i stypendia wskazuje, że 
istnienie pozabudżetowego wsparcia rozwoju badań naukowych jest ciągle 
potrzebne. Cieszy mnie obecność w Fundacji tylu wspaniałych naukowców, 
specjalistów z wielu dziedzin medycyny i farmacji, którzy tworzą Radę Na-
ukową i Honorową Radę Naukową. Większość z nich współpracuje z nami 
społecznie już od 10 lat. Jestem im wdzięczny za pracę, zaangażowanie 
i wspieranie rozwoju Fundacji. 

W mediach często przypominamy o ogromnych środkach, jakie zainwe-
stował przemysł farmaceutyczny we własny rozwój i między innymi dlate-
go dzisiaj można powiedzieć, że jest to najbardziej innowacyjny przemysł 
w  Polsce. Spójrzmy na Polpharmę, która w 2000 roku była firmą lokal-
ną, niewiele większą od Polfy Warszawa. Dzisiaj obie firmy są w Grupie  
Polpharma, która posiada rozwiniętą bazę badań i rozwoju zatrudniającą 
ponad 400 osób i wprowadza na rynek ponad 30 produktów rocznie. 

Jesteśmy firmą, która wdraża innowacje. Zostało to dostrzeżone przez In-
stytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, który, oceniając za-
równo innowacyjność rynkową, procesową, jak i nakłady na innowacyjność, 
patenty i kontrakty europejskie firm, w 2009 roku umieścił Polpharmę na 
pierwszym miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.    
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Polpharma dynamicznie rozwija się także na rynkach zagranicznych, szcze-
gólnie w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie nasz eksport rośnie 30-
40% rocznie. 

Dzięki stałej obecności w takich krajach, jak Rosja, Kazachstan, rejon Kau-
kazu, kraje nadbałtyckie, Ukraina czy Białoruś, jesteśmy w stanie skutecznie 
wprowadzać na rynki zagraniczne nowe produkty Grupy Polpharma oraz 
efektywnie wykorzystać potencjał już istniejącego portfolio. 
Rozwijamy też produkty biotechnologiczne. W tym celu powołaliśmy nową 
jednostkę biznesową Polpharma Biologics i tworzymy światowej klasy la-
boratorium w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Produkty 
biotechnologiczne, nie tylko innowacyjne, ale nawet biopodobne, wyma-
gają nieporównywalnie większych inwestycji finansowych w badania niż 
klasyczne preparaty generyczne. Zaangażowanie w biotechnologię pod-
niesie naszą konkurencyjność na rynkach światowych. Wpłynie również na 
intensyfikację współpracy z partnerami z uczelni i firm biotechnologicznych 
w Polsce. 

Chciałbym gorąco podziękować wszystkim członkom Rad Naukowych 
i  Zarządu Fundacji. To dzięki ich zaangażowaniu Fundacja zajmuje pre-
stiżową pozycję w akademickim środowisku naukowym. Jestem pewny, że 
rozwój Grupy Polpharma daje nowe możliwości współpracy naukowców 
z  przemysłem farmaceutycznym, z których będziemy korzystać, a które 
promować będzie Naukowa Fundacja Polpharmy. 

Marzec 2013
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o naukoWEj 
Fundacji polpharmy

misją naukowej Fundacji  
polpharmy jest wspieranie  
rozwoju nauk farmaceutycznych 
i medycznych poprzez  
finansowanie badań naukowych  
w tych dziedzinach. 
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Jedyna taka fundacJa

Fundacja została założona przez Polphar-
mę  w  2001  roku.  Priorytetem  dla  firmy 
zawsze były potrzeby pacjenta różnie po-
strzegane w kolejnych fazach jej rozwoju. 
Z tej filozofii wywodzi się Naukowa Funda-
cja Polpharmy, jedna z największych w kraju 
organizacji finansujących projekty badaw-
cze realizowane przez polskich naukowców.

Głównym celem Fundacji jest finansowanie 
realizacji projektów badawczych o wyjątko-
wym znaczeniu dla rozwoju medycyny i far-
macji, podejmowanych przez akademickie 
ośrodki naukowe i instytucje badawczo- 
rozwojowe. Środki finansowe przeznaczone 
na działalność statutową Fundacji w całości 
pochodzą z  Polpharmy. Firma przekazała 
na ten cel ok. 16 milionów złotych.

władze fundacJi

Fundacja działa według zasad określonych 
przez statut. Jej organami statutowymi są: 
Rada Nadzorcza, Zarząd i Rada Nauko-
wa. Konkursy są przeprowadzane zgodnie 
z  przyjętym przez Zarząd regulaminem. 
Szczególne miejsce zajmuje Rada Nauko-
wa, którą tworzą wybitni polscy uczeni, 
specjaliści z różnych dziedzin medycyny 
i  farmacji. Do zadań Rady Naukowej na-
leży ocena wniosków projektów badaw-
czych nadsyłanych na konkurs, wybór re-
cenzentów i stworzenie listy rankingowej 
wniosków dla Rady i Zarządu Fundacji, do 
których należy ostateczna decyzja o przy-
znaniu grantu.
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konkurS na finanSowanie  
proJektów badawczych  
ze środków fundacJi

Fundacja corocznie ogłasza konkurs na 
projekty badawcze w dziedzinie nauk far-
maceutycznych i medycznych. Odbyło się 
już jedenaście edycji konkursu, na które 
wpłynęło ponad 500 projektów prac na-
ukowych. Granty otrzymało 59 zespołów 
badawczych.

program Stypendialny 

W 2006 roku Fundacja uruchomiła pro-
gram stypendialny adresowany do młodych 
naukowców, uczestników studiów dokto-
ranckich uczelni medycznych i  Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 
Celem programu jest promowanie i  na-
gradzanie najzdolniejszych doktorantów. 
Stypendyści wyłaniani są w  drodze kon-
kursu organizowanego przez Fundację 
raz na dwa lata. Nagrodą jest stypendium 
naukowe w  wysokości 10 tys. zł. W prze-
prowadzonych już czterech edycjach kon-
kursu przyznano 27 stypendiów. 

rEalizoWanE 
programy

W czasie gali z okazji 10-lecia 
działalności Fundacji nagrody 
odebrali zwycięzcy III edycji 
konkursu o stypendium  
naukowe Fundacji
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grant rekomendowany

W 2012 roku Fundacja rozpoczęła nowy program pt. „Grant rekomendowany”, 
którego celem jest współfinansowanie badań naukowych prowadzonych przez 
młodych naukowców. Projekty badawcze wyłaniane są w konkursach organizo-
wanych przez polskie towarzystwa naukowe. Pierwsze dwa granty o łącznej war-
tości 100 tys. zł otrzymali członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
zwycięzcy Konkursu pt. „Roczny Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem 
Klubu 30 PTK”.

nagradzamy naJlepSzych
 
Fundacja w 2012 roku była już po raz ósmy fundatorem nagród o łącznej wartości  
5 tys. zł w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycz-
nych, który od ponad 40 lat organizuje Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. 

Lureaci IX edycji konkursu  
na finansowanie projektów 
badawczych,  
Teatr Stanisławowski
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 2011 Nagroda Specjalna Izby Gospodarczej Farmacja Polska i „Gazety Farmaceutycznej”
  Niezawodny Przyjaciel Ludzi Nauki: Medycyny i Farmacji

 2011  Nagroda Specjalna „Menedżera Zdrowia” — Sukces Roku 2010

 2010  Nagroda Naczelnej Rady Aptekarskiej — Mecenas Samorządu Aptekarskiego

 2009  Laureat Dobrych Stron „Rynku Zdrowia” za wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych
  i medycznych 2010 — Nagroda Specjalna Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 2008   Perła Honorowa „Polish Market” w kategorii krzewienia wartości społecznych

 2007   Orzeł Pomorski w kategorii działalność społeczna

 2006   Lider Roku w Ochronie Zdrowia

Fundacja  
nagrodzona

Zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy 
ustanowił  Medal „Pomagamy Ludziom 
Nauki”, który jest wręczany przede  
wszystkim przedstawicielom środowiska  
naukowego w podziękowaniu za 
zaangażowanie i społeczną pracę na  
rzecz rozwoju Fundacji. Dotychczas  
Medalem zostało uhonorowanych 14 osób.
Medale zaprojektował i wykonał znany 
artysta w dziedzinie medalierstwa,  
Ryszard Strzelecki.
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WydaWnicTWa 
Fundacji

Działalność Fundacji dokumentują także 
filmy, które są prezentowane na spotka-
niach z przedstawicielami akademickiego 
środowiska naukowego.
Wszystkie wydawnictwa Naukowej Fun-
dacji Polpharmy dostępne są w  formie 
elektronicznej na stronie internetowej: 
www.polpharma.pl/fundacja

naukowa Fundacja polpharmy jest wydawcą raportów rocznych,  
w których publikowane są sprawozdania z realizacji celów  
statutowych Fundacji.
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COMPLIANCE 
STopiEń przESTrzEgania  

przEz pacjEnTa  
zalEcEń lEkarSkich

W 2007 roku Fundacja ogłosiła konkurs na najlepszy 
projekt badawczy pt. „Problem współpracy z  pa-
cjentem w  leczeniu oraz profilaktyce chorób prze-
wlekłych: występowanie, ocena, propozycje popra-
wy” i przyznała dwa granty na realizację projektów. 
Konkurs pokazał, że świadomość znaczenia dobrej 
współpracy z pacjentem w środowisku medycznym 
jest niska. Dlatego zarząd Fundacji wspólnie z Radą 
Naukową opracował publikację „Współpraca lekarza 
z pacjentem w chorobach przewlekłych — complian-
ce, adherence, persistence. Stan obecny i możliwość 
poprawy”, która ukazała się jako suplement do czaso-
pisma medycznego w nakładzie 30 tys. egzemplarzy 
i została bezpłatnie przekazana lekarzom. 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie przez Fun-
dację w 2009 roku badań, których celem było poszu-
kiwanie odpowiedzi na pytanie: jak się leczą Polacy 
i jak można im pomóc leczyć się skutecznie. Wyniki 
badań zostały opracowane i wydane w formie rapor-
tu „Polskiego Pacjenta Portret Własny”, z którego do 
dzisiaj korzystają zarówno środowiska medyczne, pa-
cjenckie, jak i media.
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naukowa Fundacja
polpharmy jako pierwsza
instytucja w polsce
kompleksowo zajęła się
problemem compliance.
zorganizowała konkurs  
na projekt badawczy 
i przeprowadziła badania  
opinii społecznej w tej
dziedzinie.
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Fundacja W liczbach

Nr  
edycji TeMaT koNkuRSu

Liczba  
nadesłanych 
projektów

Liczba  
przyznanych  
grantów

Liczba  
zakończonych  
projektów

Wartość  
przyznanych  
grantów

i
2002

Konkurs otwarty na prace oryginalne 
wnoszące istotne wartości do  
medycyny i farmacji 

87 22 22 3 986 800 zł

ii
2003

Konkurs otwarty na prace oryginalne 
wnoszące istotne wartości do  
medycyny i farmacji 

162 7 7 2 274 291 zł

iii
2004

Choroby układu krążenia — nowe leki 
(formy), badania przedkliniczne  
i kliniczne

38 2 2 508 680 zł

iV
2005 Neurobiologia, neurologia i psychiatria 44 5 5 1 462 000 zł

V
2006 Biotechnologia dla zdrowia 39 2 2 655 000 zł

Vi
2007

Problemy współpracy z pacjentem 
w leczeniu oraz profilaktyce chorób 
przewlekłych

8 2 1 570 000 zł

Vii
2008

Konkurs otwarty na prace oryginalne 
wnoszące istotne wartości do  
medycyny i farmacji 

38 5 3 1 597 760 zł

Viii
2009

Konkurs otwarty na prace oryginalne 
wnoszące istotne wartości  
do medycyny i farmacji 

36 6 3 1 725 840 zł

iX 
2010

Konkurs otwarty na prace oryginalne 
wnoszące istotne wartości  
do medycyny i farmacji 

56 4 — 1 583 640 zł

X
2011

Biotechnologia — nowatorskie metody 
otrzymywania i podawania leków  
oraz oceny ich skuteczności

22 2 — 487 520 zł

Xi
2012

Konkurs otwarty na prace oryginalne 
wnoszące istotne wartości  
do medycyny i farmacji 

39 2 — 743 136 zł

 Razem 569 59 45 15 594 667 zł
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poSTępy 
polSkiEj  
mEdycyny  
i Farmacji

poStępy polSkieJ medycyny  
i farmacJi. zeSzyty naukoweJ  
fundacJi polpharmy

W 2010 roku Fundacja podjęła decyzję 
o wydawaniu czasopisma naukowego, 
w którym będą publikowane wyniki badań 
prowadzonych ze środków Fundacji w po-
wiązaniu z osiągnięciami nauki światowej 
w  danej dziedzinie. Dzięki temu wydaw-
nictwu opis prowadzonych pod patrona-
tem Fundacji badań i ich wyniki stają się 
łatwiej dostępne dla większego grona za-
interesowanych osób. Ukazały się już dwa 
tomy zeszytów. 

INNe PRogRaMy WSPIeRające RoZWój Nauk  
MeDycZNych I FaRMaceuTycZNych 

Stypendia naukowe dla studentów  
studiów doktoranckich uczelni  
medycznych i CMKP 
 27x10 tys. zł = 270 tys. zł

270 000 zł

Grant rekomendowany  
dla młodego naukowca 100 000 zł

Nagrody dla zwycięzców ośmiu  
Ogólnopolskich Konkursów  
Prac Magisterskich Wydziałów  
Farmaceutycznych organizowanych  
przez Polskie Towarzystwo  
Farmaceutyczne

40 000 zł

PubLIkacje

Współpraca lekarza z pacjentem  
w chorobach przewlekłych — compliance, 
adherence, persistence.  
Stan obecny i możliwości poprawy

2008

Raport  
„Polskiego Pacjenta Portret Własny” 2009/2010

Album z okazji  
10-lecia działalności Fundacji 2011

I Tom  
Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji  
Zeszyty Naukowej Fundacji Polpharmy

2011

II Tom  
Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji 
Zeszyty Naukowej Fundacji Polpharmy

2012
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polpharma 
FundaTor i założyciEl





Grupa Polpharma należy obecnie do gro-
na 30 największych firm generycznych 
na świecie, z obrotami rzędu 1 mld dola-
rów rocznie. Zatrudnia ponad 7000 osób 
w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Sprzedaż na rynku polskim — to aktualnie 
60% obrotów Grupy Polpharma, pozo-
stałe 40% przychodów jest generowane 
na rynkach zagranicznych. Firma posiada 
swoje organizacje marketingowo-sprzeda-
żowe w Rosji, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, 
Białorusi, w Czechach, Słowacji, Bułgarii, 
Rumunii, Turcji, Azerbejdżanie, Kazach-
stanie, Uzbekistanie i Wietnamie. Strate-
gicznym celem firmy jest zdobycie pozycji 
lidera w  regionie. Drogą do tego celu — 
poza rozwojem organicznym — są fuzje 
i  przejęcia. Akwizycje dokonane w latach 
2011-2012 przyczyniły się do tego, że Pol- 
pharma jest obecnie niekwestionowanym 
liderem na rynku polskim, największym 
producentem leków w Kazachstanie i  jed-
ną z wiodących firm farmaceutycznych 
w Rosji. 

Portfolio Grupy Polpharma obejmuje oko-
ło 600 produktów, a kolejnych 500 znajdu-
je się w fazie rozwoju. Firma produkuje leki 

polpharma jest liderem polskiego rynku farmaceutycznego.  
dzięki rozwojowi eksportu, inwestycjom oraz akwizycjom stworzyła  
międzynarodową grupę farmaceutyczną aktywnie działającą na rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej, kaukazu i azji centralnej. 
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generyczne, dzięki czemu udostępnia sze-
rokim grupom pacjentów dostęp do no-
woczesnych metod terapii. Wytwarza leki 
wydawane na receptę i stosowane w lecz-
nictwie zamkniętym. Ma wiodący udział 
w kluczowych obszarach terapeutycznych 
w Polsce. Specjalizuje się w kardiologii, 
gastroenterologii i neurologii. Znaczącą 
część portfela produktowego stanowią leki 
dostępne bez recepty (OTC). Firma jest 
także największym polskim producentem 
substancji farmaceutycznych, które z  po-
wodzeniem konkurują na wysoko rozwi-
niętych rynkach Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych.

Polpharma przeznacza znaczące środki na rozwój no-
wych produktów. Prowadzi własne prace badawczo- 
rozwojowe oraz współpracuje z uczelniami i instytu-
tami naukowymi w kraju i za granicą. W Starogardzie 
Gdańskim stworzyła jeden z największych ośrodków 
rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej, wypo-
sażony w nowoczesny sprzęt analityczny i urządzenia do 
produkcji w  skali laboratoryjnej i półtechnicznej. Grupa 
Polpharma posiada łącznie 6 ośrodków rozwojowych, 
gdzie zatrudnia ponad 400 wysokiej klasy specjalistów 
w dziedzinie farmacji, chemii i biotechnologii, którzy 
dostarczają około 30-40 produktów rocznie. Polpharma 
inwestuje również w  rozwój leków biotechnologicznych 
— biopodobnych i  bioulepszonych. W roku 2012 firma 
otworzyła największe i najnowocześniejsze laboratorium 
biotechnologiczne w Polsce, zlokalizowane w Gdańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym.
 
Zasady działania Polpharmy wyznacza motto „Ludzie 
pomagają Ludziom”. Firma dba o to, by realizować swo-
je cele biznesowe w sposób etyczny, z uwzględnieniem 
potrzeb i opinii swoich interesariuszy oraz w poszanowa-
niu środowiska naturalnego. Polpharma wspiera rozwój 
farmacji i medycyny, prowadzi programy edukacyjne 
dla lekarzy i pacjentów, zachęca swoich pracowników do 
wolontariatu na rzecz potrzebujących. Idea odpowie-
dzialności społecznej (CSR) jest jednym z kluczowych 
elementów strategii działania firmy.

Wszystkie obiekty produk-
cyjne spełniają najwyższe 
międzynarodowe standardy 
(gMP), co potwierdzają certy-
fikaty wydane przez głównego 
Inspektora Farmaceutycznego. 
Instalacje do produkcji 
substancji farmaceutycznych 
przechodzą regularne inspekcje 
amerykańskiej agencji ds. 
Żywności i Leków (FDa).
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Prezes Zarządu Fundacji
DR WojcIech kuźMIeRkIeWIcZ
wojciech.kuzmierkiewicz@polpharma.com 

Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji
PRoF. DR hab. PIoTR kuNa
pkuna@sunlib.p.lodz.pl

Kierownik Fundacji
boŻeNNa PłaToS
bozenna.platos@polpharma.com 
 
naukowa fundacJa polpharmy
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
tel. +48 22 364 63 13
fundacja @ polpharma.com
www.polpharma.pl/fundacja
www. fundacjapolpharmy.pl
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