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1 2022/ABM/04/00002
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

"POLPHARMA" SPÓŁKA 

AKCYJNA

-

Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania – złożonego, 

trójskładnikowego produktu leczniczego, ukierunkowanego na 

terapię nadciśnienia tętniczego
9 711 947,19 zł           183

Rekomendowany do 
dofinansowania

2 2022/ABM/04/00015
"BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA 

SUROWIC I SZCZEPIONEK 
SPÓŁKA AKCYJNA

-

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Onko BCG opartego o 

nową formę rekonstytucji w postaci systemu zamkniętego u 

pacjentów z rakiem pęcherza moczowego z wykorzystaniem 

metod molekularnych.

7 223 598,83 zł           175
Rekomendowany do 

dofinansowania

6 2022/ABM/04/00012 Adamed Pharma S.A. -

Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie 

złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej 

terapii POChP

11 359 687,10 zł         175
Rekomendowany do 

dofinansowania

3 2022/ABM/04/00014
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE "POLFA" 
SPÓŁKA AKCYJNA

-
Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną 

EMPAGLIFLOZYNĄ - leku generycznego na cukrzycę typu 2
4 707 114,30 zł           162

Rekomendowany do 
dofinansowania

4 2022/ABM/04/00007
WARSZAWSKIE ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPÓŁKA AKCYJNA

-

Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania – złożonego, 

dwuskładnikowego produktu leczniczego w postaci kropli do oczu 

w opakowaniu wielodawkowym bez konserwantów, 

ukierunkowanego na terapię jaskry otwartego kąta.

10 892 806,36 zł         161
Rekomendowany do 

dofinansowania

5 2022/ABM/04/00005

PRZEDSIĘBIORSTWO 

FARMACEUTYCZNE LEK-AM 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

-

Opracowanie dwuskładnikowego produktu leczniczego 

stosowanego w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 

(POChP)

3 015 350,67 zł           160
Rekomendowany do 

dofinansowania

7 2022/ABM/04/00008
WARSZAWSKIE ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPÓŁKA AKCYJNA

-

Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania - leku 

generycznego z grupy agonistów receptora GLP-1 w terapii 

cukrzycy typu 2.

12 334 709,83 zł         157
Rekomendowany do 

dofinansowania

8 2022/ABM/04/00004

PRZEDSIĘBIORSTWO 

FARMACEUTYCZNE LEK-AM 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

-
„Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do 

stosowania w terapii cukrzycy typu 2”
9 883 228,75 zł           157

Rekomendowany do 
dofinansowania

9 2022/ABM/04/00009 Voxel Spółka Akcyjna -

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych produktu 
radiofarmaceutycznego do diagnostyki raka prostaty i guzów 

neuroendokrynnych

4 680 531,55 zł           157
Rekomendowany do 

dofinansowania

Lista rankingowa Konkursuna opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4)



10 2022/ABM/04/00003

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI 

FARMACEUTYCZNEJ HASCO - 
LEK" SPÓŁKA AKCYJNA

CENTRUM BADAWCZO-

ROZWOJOWE "NOVASOME" 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opracowanie leku generycznego wykazującego 

biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne 

stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów
5 078 122,52 zł           156

Rekomendowany do 
dofinansowania

11 2022/ABM/04/00021
Tarchomińskie Zakłady 

Farmaceutyczne Polfa S.A.
-

Opracowanie i rozwój produktu leczniczego z substancją czynną 

DAPAGLIFLOZYNĄ - leku generycznego na cukrzycę typu 2
3 338 982,57 zł           156

Rekomendowany do 
dofinansowania

12 2022/ABM/04/00016
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE "POLFA" 
SPÓŁKA AKCYJNA

-

Opracowanie i rozwój nowej postaci farmaceutycznej produktu 

leczniczego, opartego o dopuszczoną do obrotu substancję 

czynną, zawierającego antybiotyk kolistymetat sodowy stosowany 

podczas leczenia ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie 

gram-ujemne

4 369 830,84 zł           152
Rekomendowany do 

dofinansowania

13 2022/ABM/04/00018
"POLFARMEX" SPÓŁKA 

AKCYJNA

OŚRODEK BADAŃ 

FARMACEUTYCZNYCH I 
KLINICZNYCH „BIOFANA” 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opracowanie i rozwój innowacyjnego połączenia lekowego 

mającego korzystne zastosowanie w terapiach leczenia 

nadciśnienia tętniczego
4 465 094,59 zł           151

Rekomendowany do 
dofinansowania

14 2022/ABM/04/00001 Celon Pharma S.A -

CardioCAPS - Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez 

wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych 

form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w 

farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych

12 111 201,12 zł         151
Rekomendowany do 

dofinansowania

15 2022/ABM/04/00017
"POLFARMEX" SPÓŁKA 

AKCYJNA

Ośrodek Badań Farmaceutycznych 

i Klinicznych „Biofana” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania w obszarze 

nowej postaci farmaceutycznej leków stosowanych w leczeniu 

bezsenności
3 899 224,68 zł           150

Rekomendowany do 
dofinansowania

16 2022/ABM/04/00011 Adamed Pharma S.A. -

Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie 

złożonego trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w 

systematycznej terapii POChP

11 201 098,21 zł         141
Rekomendowany do 

dofinansowania

17 2022/ABM/04/00019

PRZEDSIĘBIORSTWO 

FARMACEUTYCZNO-
CHEMICZNE "SYNTEZA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

-

Opracowanie i rozwój leku generycznego, z substancją czynną 

dapagliflozyną w dawce 10 mg, stosowanego w leczeniu cukrzycy 

typu 2 oraz niewydolności serca
4 332 932,60 zł           137

Rekomendowany do 
dofinansowania

18 2022/ABM/04/00013 Adamed Pharma S.A. -

Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie 

złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej 

terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP
11 470 326,36 zł         136

Rekomendowany do 
dofinansowania

19 2022/ABM/04/00006
WARSZAWSKIE ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPÓŁKA AKCYJNA

-

Opracowanie i wprowadzenie na rynek medyczny pierwszego 
produktu nieantybiotykowego w leczeniu infekcyjnych schorzeń 

oczu – innowacyjnej postaci farmaceutycznej zawierającej 

substancję antyseptyczną.

9 942 145,65 zł           133
Rekomendowany do 

dofinansowania

20 2022/ABM/04/00010 Celon Pharma S.A. -

RespiOne - zwiększenie dostępności do nowoczesnej terapii 

chorób układu oddechowego poprzez wdrożenie w produkcji 

własnej Celon Pharma S.A. złożonego produktu leczniczego do 

podania wziewnego.

-  zł                           87
Nierekomendowany do 

dofinansowania



21 2022/ABM/04/00022
Zakłady Farmaceutyczne Colfarm 

S.A.
-

Opracowanie innowacyjnego leku generycznego, zawierającego 

substancję czynną rywaroksaban, przeznaczonego do stosowania 

w leczeniu i profilaktyce zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, z 

zastosowaniem nowej formuły otoczki bez potencjalnie 

szkodliwego dwutlenku tytanu oraz z wygodnymi dla pacjenta 
blistrami ułatwiającymi kontrolę dawkowania, gwarantującego 

obniżenie kosztów terapii pacjentów oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa lekowego kraju.

-  zł                           83
Nierekomendowany do 

dofinansowania

Akceptuję
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