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Z Małgorzatą Korpusik, Członkiem Zarządu ds. Badań, Rozwoju i Wytwarzania ADAMED rozmawia Beata Fas

Innowacyjność 
to podstawa

Już ponad 20 lat produkujecie leki. Obecnie zajmujecie pozycję 

lidera polskiego rynku, jeśli chodzi o leki nowej generacji…

Adamed jest innowacyjną fi rmą farmaceutyczną, która jako pierwsza 
w Polsce chce opracować i wprowadzić na światowe rynki innowacyjną 
terapię. W naszej fi rmie wierzymy w to, że dzięki wysoko wykwalifi ko-
wanej kadrze naukowców oraz odpowiedniemu zapleczu badawczo-
rozwojowemu jesteśmy w stanie zrealizować ten ambitny cel. 

Jesteśmy dziś jednym z liderów polskiego rynku leków nowej 
generacji, zmierzamy także do wynalezienia nowych terapii. Robimy 
to z myślą o pacjentach, którym chcemy zagwarantować skuteczne me-
tody leczenia głównych chorób cywilizacyjnych takich jak: nowotwory, 
cukrzyca i choroby ośrodkowego układu nerwowego.  

Blisko dziesięć lat temu zarząd fi rmy podjął decyzję o powołaniu 
zespołu badawczego i otwarciu pierwszych laboratoriów. Był to przełom 
w naszej działalności, który pozwolił na stworzenie nowoczesnego port-
folio leków oraz umożliwił ekspansję fi rmy na rynki zagraniczne. 

Jakie znaczenie ma dział badawczy dla rozwoju ! rmy?

Obecnie Dział Badawczo-Rozwojowy w Adamedzie jest motorem, 
który uruchamia wszystkie pozostałe działania – to tu powstają: nowe 
molekuły w innowacyjnych platformach badawczych, nowoczesne leki 
generyczne z przewagą patentową, nowe skuteczniejsze i bezpieczniejsze 
drogi podawania leków. 

O potencjale naukowo-badawczym fi rmy najlepiej świadczyć może 
fakt, że dziś nie tylko zatrudniamy ponad stu naukowców w naszych 
laboratoriach, ale także współpracujemy z najbardziej prestiżowymi 
ośrodkami naukowymi w kraju. W ramach projektów badawczych 
tworzymy konsorcja i wspólnie prowadzimy badania z naukowcami z kil-
kudziesięciu ośrodków badawczych takich jak:  Polska Akademia Nauk, 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Medyczna 
w Gdańsku i w Warszawie, Politechnika Gdańska, Instytut Psychiatrii 
i Neurologii, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie i inne.   

Korzystacie z nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego…

Naszym naukowcom zapewniamy dostęp do wysokiej klasy narzędzi, 
które pozwalają na realizację opracowanych przez nich zaawansowanych pro-
jektów badawczych. Adamed jako jedna z pierwszych fi rm w Polsce korzysta 
z narzędzi bioinformatycznych, które zdecydowanie ułatwiają pracę w proce-
sach zmierzających do wynalezienia nowych leków. Założona w laboratoriach 
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Adamedu pracownia In Silico umożliwia rozszerzenie badań dzięki możliwości 
komputerowego modelowania molekularnenego. Wykorzystanie komputerów 
w projektowaniu nowych cząsteczek chemicznych pomaga w przewidywaniu 
własności danej cząsteczki lub układów cząsteczek w świecie rzeczywistym 
i znacznie skraca badania laboratoryjne nad nowymi molekułami. 

Obecnie w dalszym ciągu rozwijamy nasz Dział Badawczo-Roz-
wojowy realizując projekty w ramach trzech innowacyjnych platform 
badawczych: onkologicznej, metabolicznej, neuropsychiatrycznej. 
W Adamedzie poszukujemy nowych innowacyjnych leków na najwyż-
szym światowym poziomie.

Małgorzata Korpusik, Członek Zarządu ds. Badań, 

Rozwoju i Wytwarzania ADAMED



z życia branży

Jak wygląda aktualna sytuacja Adamedu?

Jesteśmy drugą co do wielkości polską firmą farmaceutyczną. Zajmuje-

my wysoką pozycję rynkową w segmencie sprzedaży leków na receptę. Przy-

chody Adamedu w 2008 roku wyniosły ponad 390 mln zł i w porównaniu 
do roku poprzedniego były wyższe o około 2,5%. Intensywnie rozwijamy 
również działalność eksportową i nasze przedstawicielstwa w Hiszpanii 
i na Ukrainie. Obecnie nasze produkty sprzedajemy w 16 krajach Europy 
i świata, do których należą: Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Litwa, 
Estonia, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Ukraina, Bośnia i Herce-

gowina, Dania, Albania, Kuwejt oraz Grecja. W ciągu najbliższych pięciu 
lat chcielibyśmy wprowadzić nasze leki na kolejne rynki, takie jak: Rosja, 
Norwegia, Włochy, Rumunia, Słowenia i Łotwa.

To niewątpliwy sukces. Czemu zawdzięczacie tak dobrą 

pozycję?

Myślę, że sukces Adamedu tkwi w mocnych podstawach. Od samego 
początku główną wartością firmy jest jakość oferowanych terapii i chęć 
niesienia pomocy pacjentom.  

Z biegiem lat stajemy się coraz bardziej innowacyjni. Posiadamy dziś 
wykształconą kadrę w laboratoriach, które spełniają najwyższe standardy 
i bez kompleksów możemy porównywać nasz potencjał naukowy i nasze 
zaplecze laboratoryjne do zaplecza światowego. 

Dzięki tak znakomitym warunkom i istotnym wartościom, na których 
budujemy naszą firmę jesteśmy na dobrej drodze, by w przyszłości dalej 
realizować innowacyjną misję Adamedu. Jednocześnie chcemy poznawać 
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potrzeby pacjentów tak, by poszukiwać terapii, które stanowią skuteczną 
odpowiedź na niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne. O sukcesie 
będziemy mogli mówić, gdy jako pierwsza polska firma farmaceutyczna 
wprowadzimy innowacyjną terapię na światowe rynki.   

Jakie kluczowe wydarzenia miały znaczenie dla rozwoju 

!rmy?

Dynamiczny rozwój Adamedu związany jest przede wszystkim 
z wprowadzaniem na rynek nowoczesnych terapii na choroby cywilizacyj-
ne m. in. w: kardiologii, psychiatrii, pulmonologii, gastrologii i okulistyce. 
Leki Adamedu, znacznie poszerzają dostępność terapii dla pacjentów. 
Po roku od wprowadzenia do aptek jeden z naszych pierwszych leków 
– Amlozek przyjmowało ponad pół miliona pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym. Amloek jako pierwszy polski lek został również zarejestrowa-

ny na terenie Unii Europejskiej jeszcze przed akcesją Polski. 
Adamed jako pierwszy opracował także innowacyjną formulację oraz 

innowacyjną drogę podania mikronizowanego progesteronu i w 2000 
roku wprowadził na rynek lek pod nazwą Luteina.  Przełożyło się to na 
powstanie bezpiecznej dla organizmu kobiety drogi podania hormonu 
przy zachowaniu wysokiej skuteczności klinicznej leku. Obecnie nasz 
innowacyjny lek jest szeroko stosowany m. in. w leczeniu niepłodności 
kobiet. W kolejnych latach wprowadzaliśmy kolejne terapie w leczeniu 
tak ważnych schorzeń jak: choroby serca, jaskra, astma i przewlekła 
obturacyjna choroba płuc czy też refluks żołądkowy.

Do sukcesów firmy zaliczyłabym również otrzymane przez nas na-

grody i certyfikaty w tym kilkakrotny tytuł „Gazeli Biznesu” przyznany 
przez redakcję „Pulsu Biznesu” oraz przyznany przez redakcję dziennika 
„Rzeczpospolita” tytuł „Dobrej Firmy” uznający silną pozycję Adamedu 
wśród największych polskich firm ze wszystkich branż przemysłu. 

Jako jedna z pierwszych polskich firm uzyskaliśmy także certyfikat 
GMP – Dobrej Praktyki Wytwarzania potwierdzający europejskie stan-

dardy w produkcji farmaceutyków. W roku 2006 zakład produkcyjny 
Adamedu w Ksawerowie otrzymał też pierwszy w Polsce certyfikat GMP 
na wytwarzanie API czyli substancji aktywnych wchodzących w skład 
leków. Sukcesem firmy jest również przyznany we wrześniu ubiegłego 
roku certyfikat ISO 9001. 

Największy przełom nastąpił jednak, gdy uruchomiliśmy nasz Dział 
Badawczo-Rozwojowy. O znaczeniu tego kroku dla firmy świadczy 
ponad 20 patentów na własne formuły leków i dróg syntezy substancji 
aktywnych, które opracowane zostały w naszych laboratoriach. 

Od kilku lat realizujecie wiele inwestycji. Obecnie rozpoczyna się rozbu-

dowa zakładu w Ksawerowie. Proszę o przybliżenie niniejszej inwestycji.
W tym roku odebraliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ze-

zwolenie na rozbudowę naszego zakładu oraz magazynu w Ksawerowie 
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Obecnie trwają prace pro-

jektowe dla nowego zakładu. Rozbudowa podyktowana jest wzrostem 
mocy produkcyjnych firmy.

Dobre czasy dla producentów leków nie oznaczają braku kon-

kurencji. To bariera, czy raczej wyzwanie dla zarządu !rmy?

Konkurencja jest istotna, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na 
to, co chcemy osiągnąć sami. Zamierzamy stale rozwijać swoje portfolio 
leków oferowanych zarówno w Polsce jak i za granicą. Pracujemy też 
nad nowym lekiem innowacyjnym. Przewagą naszej firmy jest fakt, że 
byliśmy w Polsce jednym z pionierów w prowadzeniu prac z zakresu 
R&D i wierzymy, iż zapewni nam to wysoką pozycję rynkową w przy-

szłości. To, co odróżnia nas od innych polskich firm farmaceutycznych, 
to własne rozbudowane zaplecze badawcze i prowadzenie projektów 
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Naszym naukowcom zapewniamy dostęp do wysokiej klasy 

narzędzi, które pozwalają na realizację opracowanych przez nich 

zaawansowanych projektów badawczych.
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innowacyjnych mających dać odpowiedź na niezaspokojone dotąd 
potrzeby medyczne. 

Czy są więc jakieś bariery, które hamują obecnie Wasz roz-

wój?

Trzeba zauważyć, że działania innowacyjne w sektorze farmaceutycz-
nym na naszym rynku są dosyć młodym przedsięwzięciem. Oczywiście 
są bariery, które w jakiś sposób hamują nasz rozwój, ale cały czas jest 
to podyktowane tym, że powstają dopiero zręby systemu, który ma 
regulować procesy innowacyjne w polskich fi rmach farmaceutycznych. 
Cały czas w wielu instytucjach wspierających rozwój nauki i komercja-
lizację jej osiągnięć prowadzone są działania usprawniające procesy, np.: 
patentowe. Nam, jako fi rmie zależy przede wszystkim na bezpośrednim 
poznaniu potrzeb pacjentów, tak aby móc pracować nad terapiami, 
które dla nich będą najkorzystniejsze. Zależy nam na tym, aby nauka 
i naukowcy, którzy napędzają postęp mieli odpowiednie warunki do prac 
rozwojowych. Myślę, że z biegiem czasu uda się wszystko odpowiednio 
uporządkować i wtedy nie będzie mowy o ograniczeniach.

Nad czym aktualnie pracujecie?

Główne prowadzone przez nas projekty naukowe mają prowadzić 
do wynalezienia nowych leków. Obecnie w naszym Dziale Badawczo-
Rozwojowym trwają prace w obrębie trzech platform badawczych. 
Pierwszą z nich jest platforma metaboliczna, w której prowadzony jest 
projekt „Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu II”. 

Z początkiem 2010 roku wybrana molekuła stworzona w tym pro-
jekcie ma trafi ć do badań klinicznych. Jeżeli wszystkie badania zostaną 
pomyślnie zakończone pozwoli nam to w przyszłości zarejestrować 
nowy lek. W projekcie tym współpracujemy z liczącymi się uczelniami 
wyższymi oraz ośrodkami badawczymi, m. in.: Wydział Biologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, Zakład Regulacji Metabolizmu Instytutu 
Biochemii, Wydział Biotechnologii oraz Zakład Genetyki Molekularnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również Wydział Lekarski oraz Katedrę 
i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku. 

W Adamedzie prowadzimy także prace badawcze w ramach platfor-
my onkologicznej. Główny projekt tej platformy to: „ONCO – 3CLA 
– biotechnologiczny kierowany lek przeciwnowotworowy”. Wierzymy 
w to, że wyniki tego projektu, mogą stać się ogromnym przełomem nie 
tylko w europejskiej, ale również światowej medycynie. 

Założeniem tego projektu jest poszukiwanie celowanej terapii 
przeciwnowotworowej. Oznacza to, że w przeciwieństwie do wielu 
znanych dziś terapii, cząsteczka terapeutyczna kierowana jest do miejsca 
występowania nowotworu, gdzie niszczy bezpośrednio chore komórki 
oszczędzając zdrowe tkanki organizmu. Tego typu leczenie jest bardziej 
efektywne i prowadzi do skuteczniejszej walki z chorobą. 

Projekt ten w 2009 roku otrzymał dofi nansowanie z budżetu pań-
stwa w wysokości 31 mln złotych oraz został wpisany na listę projektów 
kluczowych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Oznacza to uznanie 
tego projektu za jedną z największych polskich inwestycji realizowa-
nych przy wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Jego realizacja została uznana 
również jako bardzo istotna z punktu widzenia osiągnięcia przez Polskę 
strategicznych celów rozwojowych, takich jak zwiększenie innowacyj-
ności przedsiębiorstw. 

Podobnie jak w projekcie związanym z platformą metaboliczną, 
również w pracach dotyczących poszukiwania skutecznego leku na 
nowotwory Adamed współpracuje z zewnętrznymi ośrodkami ba-
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dawczymi. Korzystamy z wiedzy naukowców pracujących w Akademii 
Medycznej w Warszawie, Politechnice Gdańskiej, Instytucie Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Prowadzimy również projekt poszukiwania leku w ramach platfor-
my neuropsychiatrycznej. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie 
w Polsce. Naszym celem, w ramach tej platformy, jest opracowanie 
innowacyjnego leku, który będzie stosowany w terapii schorzeń 
Ośrodkowego Układu Nerwowego, m. in. depresji, schizofrenii i lęku. 
Projekt neuropsychiatryczny bazuje na skoordynowanym opracowaniu 
nowej substancji psychotropowej zaczynając od sfery wytyczania celów 
biologicznych poprzez projektowanie oraz syntezę bibliotek związków 
chemicznych aż do badań farmakologicznych. Ostatnia faza prac zakła-
da testy przedkliniczne oraz badania kliniczne, które w ostateczności 
potwierdzić mogą bezpieczeństwo danego leku. 

Czy uważa Pani, że jest to najlepsza droga rozwoju?

Innowacyjność jest podstawą naszej strategii działania. W dzi-
siejszych czasach, w dobie szybkiego rozwoju zaawansowanych 
technologii, tylko innowacyjne podejście do farmacji pozwala na 
uzyskanie rezultatów. Od początku istnienia naszej fi rmy staraliśmy 
rozwijać innowacje w każdej sferze działalności. Opracowywaliśmy 
nowe technologie, drogi podania leków i innowacyjne przyrządy 
medyczne. Świat zmienia się bardzo szybko, potrzeby społeczeństwa 
również, żyjemy bardzo dynamicznie, sama rzeczywistość zmusza nas 
do pracy nad rzeczami nowymi. Uważam, że działania innowacyjne 
są dla Adamedu najlepszą drogą rozwoju. Dzięki temu możemy 
dostarczać odpowiedzi na zmieniające się potrzeby pacjentów i wy-
zwania medycyny.

Wierzy Pani, że Adamed wkrótce stanie się pierwszym polskim 

producentem całkowicie nowego, innowacyjnego leku?

Oczywiście, że wierzę. Tak jak mówiłam wcześniej, badania nad 
nowymi lekami są wpisane w misję Adamedu. Mamy doskonały 
zespół naukowców i wiele własnych patentów. Współpracujemy z 
wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi, instytutami badawczymi 
oraz wiodącymi  uniwersytetami medycznymi z całej Polski. Jesteśmy 
także członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej 
Medycyny, do zadań której należy wyznaczanie trendów dla polskiego 
sektora badań i rozwoju. Myślę, że za kilka lat osiągniemy nasz cel i 
będziemy mogli powiedzieć, że się udało.
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„
Obecnie Dział Badawczo-Rozwojowy 

w Adamedzie jest motorem, który urucha-

mia wszystkie pozostałe działania – to tu 

powstają: nowe molekuły w innowacyjnych 

platformach badawczych, nowoczesne leki 

generyczne  z przewagą patentową, nowe 

skuteczniejsze  i bezpieczniejsze drogi poda-

wania leków”. 


