nauka i biznes

Polpharma na Top Medical Trends

Top Fundacja
Jacek Szczęsny
38 przyznanych grantów i prawie 12 mln zł dla
badaczy. W krótkim czasie Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny stała się
największym prywatnym sponsorem polskich naukowców. Na liście mecenasów nauki wyprzedzają ją tylko
instytucje rozdzielające pieniądze państwowe – ministerstwo odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyż-

Jerzy Starak: – Ludzie sukcesu powinni
dzielić się nim z innymi, ja wybrałem
naukowców i cieszę się, że mogę im
pomagać w realizacji planów naukowych
sze oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Podczas
II Kongresu TOP MEDICAL TRENDS można było
uzyskać informacje nt. działania Fundacji oraz zasad
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– VII już edycji – konkursu na finansowanie projektów badawczych. – Rozpoczynając działalność, nie oczekiwaliśmy bezpośrednich zysków. Fundacja została założona z myślą o wsparciu polskiej nauki. Liczymy, że nasza
aktywność przyczyni się, w jakimś stopniu oczywiście, do powstania nowych leków, metod diagnostycznych czy terapeutycznych – mówi dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes
Zarządu Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. – Zawsze uważałem, że rozwój przemysłu farmaceutycznego jest uzależniony od stanu
nauk medycznych i farmaceutycznych. Dlatego postanowiłem powołać fundację, która będzie finansowo wspierać badania naukowe w tych dziedzinach. Poza tym uważam, że
Polpharma jako największa krajowa firma farmaceutyczna
oraz firma odpowiedzialna społecznie, powinna wspomagać
zarówno społeczność lokalną, jak i przedsięwzięcia na skalę
ogólnokrajową, w tym naukę. Ludzie sukcesu powinni
dzielić się nim z innymi, ja wybrałem naukowców i cieszę
się, że mogę im pomagać w realizacji planów naukowych
– dodaje Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA. n
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Fundacja na Rzecz
Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny
Fundacja została założyła przez Polpharmę w 2001 r. Jej misją
jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Wyraża się ona hasłem – Pomagamy ludziom nauki.
Celem istnienia Fundacji jest:
• wspieranie w różnych formach rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych,
• popularyzowanie wiedzy z dziedziny farmacji i medycyny
w społeczeństwie,
• upowszechnianie i propagowanie inicjatyw w zakresie
nowych rozwiązań w dziedzinie farmacji i medycyny, ze
szczególnym uwzględnieniem badań i prac naukowych,
• inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk pokrewnych,

• udzielanie pomocy finansowej i nagród na rzecz instytucji, organizacji bądź osób fizycznych, które wykazują
szczególne osiągnięcia w dziedzinie farmacji i medycyny,
• skupianie wokół idei i praktyki Fundacji przedstawicieli
środowisk nauki oraz przedstawicieli sektora przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych,
• tworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy
osobami i instytucjami zajmującymi się dziedzinami farmacji i medycyny,
• współpraca z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agencjami rządowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone
z celami Fundacji.

Fundacja młodym

grodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł, finansowane ze środków Fundacji. Stypendyści wyłaniani są
w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz
na 2 lata. Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Stypendia przyznaje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej.
Na pierwszą edycję konkursu wpłynęło 17 wniosków o stypendium, które zostały przeanalizowane przez Radę Naukową Fundacji.

W 2006 r. Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej
Farmacji i Medycyny uruchomiła program stypendialny
adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Podyplomowego Kształcenia Medycznego. Celem programu
jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów z udokumentowanym dorobkiem naukowym. Na-
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