
SPROSTOWANIE 
 

W związku z ukazaniem się w dniu 16 sierpnia 2016 r. w tygodniku WPROST (nr 33) artykułu 

autorstwa Artura Grabka, dotyczącego m.in. spółki SciencePharma pragnę oświadczyć, co następuje: 

1. spółka SciencePharma jest istniejącą od wielu lat polską spółką konsultingową zatrudniającą 

znaczne grono specjalistów z branży farmaceutycznej. Liczne sukcesy Spółki doprowadziły do 

tego, że jest ona wśród osób z branży farmaceutycznej firmą rozpoznawalną w Polsce, jak 

również poza jej granicami; 

2. około osiem lat temu Spółka postanowiła, przy częściowym zaangażowaniu środków unijnych 

(ok. 11,1 mln złotych), zrealizować projekt o kluczowym znaczeniu dla interesu ekonomicznego 

Państwa Polskiego, jak również dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Podjęła wówczas 

prace nad tym, co nie udało się żadnej firmie farmaceutycznej w Europie. Prace te dotyczyły 

pierwszego w Europie biopodobnego produktu leczniczego, który przełamałby blisko 26 letni 

monopol francuskiego koncernu Sanofi na sprzedaż na rynku europejskim produktu 

zawierającego enoksaparynę sodową (Clexane). Roczny przychód spółki Sanofi ze sprzedaży 

tego produktu na rynku UE odpowiada kwocie ok. 6 miliardów złotych. Tylko w Polsce, 

Narodowy Fundusz Zdrowia przez ostatnie 3 lata na refundację tegoż produktu wydatkował 

kwotę w wysokości ok. 670 mln złotych. Sukces SciencePharma oznaczałby w skali tylko 1 

roku oszczędność dla NFZ w wysokości ok. 100 mln złotych (pismo Ministerstwa Zdrowia do 

Szefa CBA z dn. 12.05.2015r.).  

3. około połowy 2014 roku SciencePharma opublikowała na stronie Europejskiego Rejestru Badań 

Klinicznych (EU Clinical Trials Register - https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-

search/trial/2014-001954-40/PL – informację o badaniu, która potwierdzała znaczne 

zaangażowanie toku realizacji projektu, prawidłowość podjętych prac oraz stanowiła zapowiedź 

sukcesu projektu. Od tego momentu na Spółkę posypał się grad oskarżeń i pomówień, co gorsza 

od osób i instytucji, których celem jest pomoc polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności 

(http://www.ncbir.pl/o-centrum/misja /).  

4. od blisko 2 lat SciencePharma zmaga się z działaniami pewnej grupy wysokich urzędników 

państwowych, którzy wszelkimi sposobami starają się nie dopuścić do zaistnienia na rynku 

pierwszego w Europie, polskiego, biopodobnego produktu leczniczego, który przełamałby 

monopol francuskiego koncernu. SciencePharma uważa, że motywy działania tych osób 

powinny być przedmiotem zainteresowania organów śledczych. 

5. W grudniu 2014r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wówczas kierowane przez Pana prof. dr 

hab. Krzysztofa Jana K. (obecnie tymczasowo aresztowany) oraz zastępcę dyrektora Pana 

Leszka Grabarczyka, przeprowadziło w Spółce tzw. kontrolę. Według mnie wyłącznym celem 

tej kontroli było „wykazanie” licznych nieprawidłowości, których Spółka jakoby miała się 

dopuścić m.in. w trakcie realizacji projektu enoksaparyna. Do wykonania tego zadania NCBR 

wybrało podwykonawcę w osobie „renomowanego audytora”- spółkę PwC Polska (dalej 

również jako PwC).  

6. Jak wykazały zebrane dokumenty oraz postępowanie sprawdzające przeprowadzone przez 

Ministerstwo Rozwoju, procedura wyboru PwC jako audytora została przeprowadzona z 

naruszeniem- jak to eufemistycznie określono - „zasady przejrzystości” (pismo Ministerstwa 

Rozwoju do NCBR z 21.10.2015r.). Wypada tylko wspomnieć, że w zapytaniu ofertowym NCBR 

wskazało audytorowi (PwC Polska) na „oczekiwany” wyniki kontroli (kontroli wg NCBR 

podlegać miały „podmioty powiązane” w sytuacji, gdy okoliczność ta miała dopiero stanowić 

przedmiot ustaleń audytorów)! NCBR przekazało do PwC dokumentację dotyczącą 

SciencePharma nie tylko przed podpisaniem umowy z PwC na przeprowadzenia kontroli, ale 

nawet przed dokonaniem wyboru PwC jako podmiotu do jej przeprowadzenia. W stosunku do 

PwC odstąpiono również od wskazanych w zapytaniu ofertowym kwalifikacji osób 

przeprowadzających audyt, co mogło mieć wpływ na jakość wykonanej przez PwC pracy. 

Wypada tylko wspomnieć, że renomowany audytor (zapewne przez roztargnienie) pomylił 

programy operacyjne w ramach których Spółka otrzymała dofinansowanie i w zakresie 

kwalifikowalności kosztów oceniał projekt przy zastosowaniu kryteriów klasyfikacyjnych 

Strategmed-u, a nie POIG-u w ramach którego Spółka realizowała projekt. Ponadto do kontroli 
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Spółki oddelegowanych zostało 12 pracowników PwC i 2 osoby z NCBR, co stanowiło wg 

posiadanych przez nas informacji, największy w historii NCBR zespół kontrolny. Z informacji 

które Spółka posiada, zaangażowanie PwC w prace wykonywane dla NCBR jak również usługi 

tej spółki związane ze „środkami unijnymi”, stanowi obecnie przedmiot zainteresowanie 

stosownych instytucji Państwa. Nie można wykluczyć, że może to mieć również związek z 

aresztowaniem byłego Dyrektora NCBR prof. Krzysztofa Jana K. 

7. PwC tak bardzo zaangażował się w ujawnianie „nieprawidłowości” w kontrolowanych 

projektach, że NCBR zmuszony został, po wytknięciu przez SciencePharma licznych błędów, do 

odmowy zapłaty PwC całości wynagrodzenia poprzez zastosowanie kary umownej ze względu 

na wykonanie prac w trybie niezgodnym z zawartą umową, z winy PwC.  

8. W toku licznych czynności wyjaśniających SciencePharma ustaliła, że niezależny audytor PwC 

świadczył również usługi dla koncernu Sanofi! Spółka ponadto przedstawiła dokumenty 

potwierdzające przepływy finansowe oraz przepływ kadry zarządzającej międzynarodowych 

spółek z grupy PwC, do spółki Sanofi. Spółka ustaliła, że na rynku polskim PwC zajmowała się 

również przejęciami przez Sanofi polskich firm farmaceutycznych. W związku z tym, nie mogąc 

wykluczyć okoliczności, że audytor może być zainteresowany takim a nie innym wynikiem 

kontroli, Spółka złożyła wniosek o wyłączenie PwC i jej audytorów z kontroli. Wniosek Spółki 

o wyłączenie PwC z czynności kontrolnych, zawierający bogatą dokumentację uzasadniającą 

według Spółki podejrzenie konfliktu interesów, został oczywiście rozstrzygnięty przez NCBR 

odmownie. Spółka dotarła do maili potwierdzających, że decyzja taka zapadła bez zapoznania 

się z dołączoną do wniosku dokumentacją i przed złożeniem jakichkolwiek wyjaśnień przez 

PwC ( mail kierownika działu kontroli NCBR Pani Iwony Gawryckiej do PwC z 

dn.12.02.2015r.). 

9. W chwili obecnej redaktor Artur Grabek czyni „ustalenia” na podstawie wyników kontroli, która 

przeprowadzona została w ww. okolicznościach. Kontroli, za której przeprowadzenie NCBR 

odmówił zapłaty dla PwC całości wynagrodzenia poprzez zastosowanie kary umownej ze 

względu na wykonanie prac w trybie niezgodnym z zawartą umową, z winy PwC. W jego 

tekście „żywcem” przewijają się sformułowania z ustnych twierdzeń i pism podpisywanych 

przez byłego dyrektora NCBR Pana prof. Krzysztofa Jana K. oraz obecnego zastępcy dyrektora 

Pana Leszka Grabarczyka, którego nieprawidłowości w zarządzaniu NCBR, wskazane 

chociażby w raporcie pokontrolnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowią 

przedmiot zainteresowania CBA. Może wskazywać to na to, że krąg informatorów Pana 

redaktora, inicjatorów przedmiotowego artykułu, jest jeśli nie tożsamy, to bardzo blisko 

związany z ww. osobami.  

10. Pan redaktor Artur Grabek- delikatnie to ujmując - „zaklina rzeczywistość”. Pisze, że PARP 

wezwała Spółkę/jej kontrahentów do zwrotu środków. Jest wprost przeciwnie! PARP po 

zapoznaniu się z wynikami kontroli PwC/NCBR i wykonaniu własnych drobiazgowych kontroli 

uznała, że kontrola PwC/NCBR przeprowadzona została w sposób niepełny, kontrolujący nie 

zrealizowali zakresu kontroli, wskazywane „nieprawidłowości” nie poparli dowodami i nie 

oparli stawianych zarzutów na jakiejkolwiek podstawie prawnej. W związku z tym PARP 

stwierdził, że nie może podzielić wniosków kontroli (pismo PARP do Ministerstwa Rozwoju z 

dn. 26.06.2015r.). PARP zwróciła również uwagę, że kontrola NCBR potwierdziła merytoryczną 

poprawność realizacji projektów, o czym Pan redaktor nie wspomniał. Tak więc nie jest prawdą, 

że PARP wezwała Spółkę lub któregokolwiek z jej kontrahentów wskazanych w artykule do 

zwrotu środków. Dokonując oceny postawionych przez PARP zarzutów w stosunku do ustaleń 

kontroli NCBR/PwC można zaryzykować tezę, że PARP również postrzegał przeprowadzoną 

kontrolę za oczywiście nierzetelną. 

11. Pan redaktor Artur Grabek mija się z prawdą informując, że SciencePharma odmówiła 

przekazania dokumentów dotyczących badań nad lekiem. W toku kontroli dziesiątki 

segregatorów, tysiące stron wyników badań były w pełni do dyspozycji kontrolujących z PwC, 

którzy wówczas nie byli ich przeglądaniem szczególnie zainteresowani. W końcu celem kontroli 

było stwierdzenie nieprawidłowości, a nie żmudne zapoznawanie się z dokumentacją z badań. 

W chwili obecnej wszystkie dokumenty z badań znajdują się w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podlegały tam szczegółowej 
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ocenie przez osoby o kwalifikacjach bez porównania większych, niż audytorzy PwC/NCBR. 

12. Twierdzenia autora artykułu Pan redaktora Artura Grabka o „podejrzanej sytuacji”, gdy w 

kontrolowanych podmiotach brakuje aparatury i personelu badawczego, świadczy wyłącznie o 

braku elementarnej wiedzy o zasadach, na jakich kontrolowane podmioty otrzymały 

dofinansowanie w ramach POIG. Informuję więc, że zawarta przez SciencePharma umowa na 

dofinansowanie jak również obowiązujące w tym zakresie zasady, nie ograniczały poziomu 

wydatkowania przyznanych środków na prace podwykonawców. W związku z tym beneficjent 

mógł - działając zgodnie z tymi zasadami - w całości realizować projekt przez wybranych 

podwykonawców. Podwykonawcy ci to znane i uznane firmy działające na rynku usług 

farmaceutycznych, które dysponowały i aparaturą i personelem badawczym, a przyjęty przez 

Spółkę model prowadzenia prac w projektach jest nie tylko ogólnoprzyjęty w branży, ale okazał 

się słuszny, skoro projekty zakończyły się sukcesem. Panu redaktorowi jako osobie nie mającej 

stosownej wiedzy o zasadach rządzących rynkiem farmaceutycznych wyjaśniam, że nawet 

największe koncerny farmaceutyczne zlecają w prowadzonych przez siebie badaniach szereg 

prac podwykonawcom, ponieważ bądź nie mają stosownego zaplecza naukowego lub 

technicznego w danym zakresie, bądź prowadzenie konkretnych badań zasobami własnymi po 

prostu się im nie opłaca. Nie będą bowiem angażować się w zakup próbówek, odczynników lub 

szczurów w sytuacji, gdy taniej i szybciej osiągnie się cel przy wykorzystaniu pracy 

podwykonawcy. Twierdzenie, że przy takim modelu prowadzenia prac w projekcie NCBR traci 

kontrolę nad przyznanymi środkami jest twierdzeniem groteskowym, ponieważ NCBR ma 

zarówno możliwość dokonania szczegółowej weryfikacji wykonanych prac jak i pełną wiedzę, 

jakie wynagrodzenie za wykonane prace podwykonawca od beneficjenta środków publicznych 

otrzymał. 

13. Pan redaktor Artur Grabek powiela tezy przedstawione w informacjach pokontrolnych, które nie 

mają żadnego oparcia w przepisach prawa, na co ustawicznie Spółka zwracała i zwraca uwagę. 

Żeby nie być gołosłownym- w treści informacji pokontrolnej PwC/NCBR zarzuca Spółce 

naruszenie przepisów ale nie jest w stanie i nie wskazuje żadnego (!!!) przepisu prawa, który 

jakoby miał być przez Spółkę naruszony. Nie czyni tego również Pan redaktor Artur Grabek. 

Zamiast tego, jak w informacjach pokontrolnych PwC/NCBR tak i w przedmiotowym artykule, 

pojawiają się podejrzenia, insynuacje, odwołania do nieznanych przepisom polskiego prawa 

rodzajów powiązań. I tak możemy w wynikach kontroli i przedmiotowym artykule odkryć 

„powiązania”, czy to poprzez wspólny adres beneficjenta i głównego wykonawcy, czy też tzw. 

permanentne lub historyczne powiązania osobowe/kapitałowe sprowadzające się do tego, że 

jeżeli ktokolwiek był kiedykolwiek wspólnikiem jakiejś spółki, to pomimo zbycia udziałów 

(akcji) do końca żywota (swojego lub spółki) będzie już z nią powiązany. Należy stanowczo 

wskazać, że zawarta umowa na dofinansowanie w sposób jednoznaczny definiuje kwestie 

powiązań i twierdzenia PwC/NCBR, a obecnie również Pana redaktora Artura Grabka, nie mają 

z zapisami  tej umowy wiele wspólnego.   

14. Wywody autora artykułu Pan redaktora Artura Grabka o tzw. „modelu podzlecania prac”, jak 

żywo zaczerpnięte z informacji pokontrolnych PwC/NCBR, są sensacyjne wyłącznie dla osób 

nie znających specyfiki działania start-upów, szczególne tych działających w branży 

farmaceutycznej, w której wysoka specjalizacja prac uniemożliwia sytuacje, w której jest się 

„specjalistą od wszystkiego”. Okoliczność występowania w projekcie 40, 70 lub nawet 100 

podwykonawców może dziwić wyłącznie ignorantów, nieobeznanych ze specyfiką badań nad 

produktami leczniczymi. W badaniach takich występuje liczne grono uczestników i to przepisy 

prawa nakazują, że badania takie nie mogą być przeprowadzane wyłącznie przez jeden podmiot 

(beneficjenta środków unijnych).  

15. Pan redaktor Artur Grabek nie dołożył należytej staranności i nie zweryfikował informacji, 

jakoby „Grupa firm … sięgnęła po blisko 80 mln zł na realizację projektów farmaceutycznych”. 

W związku z tym, po zasięgnięciu informacji u wskazanych w przedmiotowym artykule spółek, 

które jakoby mają tworzyć „grupę” pragnę sprostować, że łączna wysokość wykorzystanych 

przez te spółki środków publicznych nie przekroczyła kwoty 21 mln zł, a więc jest blisko 

czterokrotnie niższa niż wskazana przez Pana redaktora. Nadto większość tej kwoty bo ok. 11,1 

mln zł, wykorzystana została w projekcie SciencePharma dotyczącym enoksaparyny sodowej a 



więc w tym, w którym osiągnięty sukces oznacza oszczędność dla budżetu państwa ok. 100 mln 

zł w skali tylko 1 (jednego) roku. Pan redaktor nie wspomniał również, że zainwestowane w 

projekty środki publiczne pokryły tylko część kosztów poniesionych przez wskazane przez 

niego spółki. Większość kosztów wynikających z realizowanych projektów spółki musiały 

pokryć z własnych środków lub szukać innych, pozapublicznych metod finansowania 

prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. 

16. Pan redaktor Artur Grabek nie ma stosownej wiedzy o tym, jakie zasady wskazują na 

innowacyjność lub jej brak w ramach POIG. Co gorsza z treści artykułu wynika, że wiedzy 

takiej nie mają również osoby, które przyznają środki publiczne. Może jakby taką wiedzę 

posiadły, to w przekazie medialnym nie słyszelibyśmy o dofinansowywaniu projektów 

obejmujących budowanie „zamków z piasku”. Wyjaśniam więc, że SciencePharma w ramach 

prowadzonego projektu enoksaparyna opracowała pierwszy w Europie lek biopodobny 

zawierający jako substancję czynną enoksaparynę sodową. Do przeprowadzenia tych prac 

SciencePharma opracowała innowacyjne metody badawcze, które wykazały biopodobieństwo 

jej leku z jedynym dotychczas zarejestrowanym lekiem Clexane. Nadto eksperci SciencePharma 

współuczestniczyli w opracowaniu nowej technologii wytwarzania tego leku. Do twierdzenia 

NCBR i autora artykułu, o możliwym braku innowacyjności leku opracowanego przez 

SciencePharma w kontekście wytwarzania na rynku chińskim produktów zawierających 

enoksaparynę sodową, można w pełni zastosować trzecią z rodzaju „prawd” wskazanych w 

książce „Historia filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischnera. 

17. Pan redaktor Artur Grabek nie został z pewnością również poinformowany, że z zawiadomienia 

Ministerstwa Zdrowia, zszokowanego skalą nieprawidłowości w postępowaniu NCBR i 

szkodzie, jaką może to wywołać dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz finansów 

publicznych, podjęte zostało przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowanie w 

sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy 

publicznych z NCBR na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art.231 §1 kk (pismo 

Ministerstwa Zdrowia do Szefa CBA z dn. 12.05.2015r.). W przedmiotowym postępowania 

SciencePharma posiada status pokrzywdzonej. Skądinąd wiemy, że w prokuraturze toczą się 

również postępowania związane z innymi „aktywnościami” ww. władz NCBR, podejmowane są 

przez stosowne instytucje czynności operacyjne.  

18. Pragniemy wspomnieć, że z zawiadomienia zastępcy dyrektora NCBR Pana Leszka 

Grabarczyka, toczy się również w prokuraturze postępowanie, którego przedmiotem jest 

zbadanie podejrzeń Pana Grabarczyka co do doprowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w ramach POIG, przez 

m.in. osoby zarządzające spółką SciencePharma. Do postępowania tego odwoływał się w swoim 

artykule Pan redaktor Artur Grabek. Postępowanie to toczy się już od ponad  roku i Spółka w 

pełni współpracuje z organami śledczymi wyjaśniając wszelkie insynuacje kreowane przez byłą 

dyrekcję NCBR. Pan Leszek Grabarczyk okazał się w swoich działaniach osobą wyjątkowo 

aktywną, ponieważ o swoich podejrzeniach informował różne osoby i instytucje. W ten sposób 

Spółka od półtora roku zmaga się z szeregiem kontroli rożnych instytucji państwowych, których 

celem w zamyśle Pana Grabarczyka- tak podejrzewam- jest poprzez paraliżowanie działalności 

Spółki, powstrzymanie wejścia na rynek polskiej enoksaparyny. Pan Grabarczyk działając wciąż 

jako zastępca Dyrektora NCBR podjął również działania w stosunku do Prezesa Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, których 

celem według mnie było zdyskredytowanie sporządzonej przez Spółkę dokumentacji i próba 

podważenia pozytywnej decyzji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, o dopuszczeniu do obrotu pierwszej w Europie 

biopodobnej enoksaparyny sodowej, która to decyzja potwierdziła prawidłowość prac 

badawczych Spółki. Należy również wspomnieć, że Pan Grabarczyk w połowie 2015r. w 

imieniu i na koszt NCBR wynajął prywatną firmę detektywistyczną, której zadaniem było –tak 

to odbieram- zebranie tzw. haków na władze Spółki. Przedmiotem dociekań detektywów były 

również informacje z życia osobistego zarządzającego Spółką Krzysztofa Polkowskiego za 

okres 2000-2015. Zebrane materiały były później na płycie CD osobiście dystrybuowane przez 

dyrekcję NCBR między różnymi urzędnikami państwowymi z zamiarem przekonania ich do 

http://www.sciencepharma.pl/_ftp/sprostowanie/Pismo%20MZ%20dot%20Enoxa%20do%20CBA_12.05.2015.pdf
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fałszywych twierdzeń, które bezrefleksyjnie powielone zostały w przedmiotowym artykule. Pan 

Grabarczyk podjął przeciwko Spółce, jej władzom i jej kontrahentom szereg innych działań, 

które z całą pewnością będą stanowiły przedmiot zainteresowania stosownych organów. 

 

Spółka SciencePharma oświadcza, że niniejszy artykuł redaktora Artura Grabka w pełni wpisuje się w 

dotychczasowe działania byłego dyrektora NCBR prof. Krzysztofa Jana K. oraz zastępcę dyrektora 

NCBR Pana Leszka Grabarczyka, którzy moim zdaniem zaangażowali się w zniszczenie Spółki i 

„utrącenie” jej projektu, którego owocem jest lek ratujący zdrowie i życie ludzkie, o istotnym znaczeniu 

dla gospodarki narodowej.  

 

Należy ubolewać, że Pan redaktor pobieżnie i w sposób intelektualnie wstrzemięźliwy wniknął w 

sprawę i próbuje doszukać się nieprawidłowości tam, gdzie ich nie ma, bazując wyłącznie na 

informacjach „podsuniętych mu” przez osoby które zachowują się tak, jakby „stały na straży” interesów 

zagranicznych koncernów. Nadto, ze względu na przedstawienie w nim i to w formie graficznej 

produktu leczniczego zagranicznego koncernu należy zadać pytanie, czy aby artykuł Pana redaktora nie 

powinien mieć wyraźnego oznaczenia „artykuł sponsorowany”. 

 

Bardziej jednak ubolewamy nad tym, że w moim postrzeganiu oczywiste przewinienia zastępcy 

dyrektora NCBR Pana Leszka Grabarczyka są dla wielu urzędników państwowych znane od dłuższego 

czasu.  

Liczymy, że obecne władze państwowe nie będą kontynuować polityki, w której działania pewnych 

osób są nietransparentne a one same są nietykalne. 

Szczególnie, że zarządzają wielomiliardowymi środkami publicznymi. 

 

Na koniec pragnę odwołać się do słów Pana Leszka Grabarczyka skierowanych do mnie podczas 

spotkania w siedzibie NCBR w dniu 14.07.2015r.  Oświadczył mi wówczas, że „nie widzi sensu 

wspierania Spółki gdyż tylko wydaje mi się, że dokonamy rejestracji owego leku”.  

Jak bardzo Pan Grabarczyk się mylił niech świadczy fakt, że w dniu 19 lutego 2016r. Prezes Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 

pozwolenie na dopuszczenie polskiej enoksaparyny (Neoparin ®) do obrotu (treść decyzji Prezesa 

Urzędu) a w terminie kilku najbliższych miesięcy pacjenci w Polsce będą mogli ją nabyć.  

 

 

       dr farm. Krzysztof Polkowski 

              

           Zarządzający 

                                                                      SciencePharma spółka z o.o. spółka komandytowa 
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