
 Paweł Wójcik - Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na 
kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także 
programów rozwoju menedżerskiego oraz przywództwa w ICAN 
Institute. Od ponad 12 lat związany z branżą badań klinicznych, 
posiada doświadczenie w zarządzaniu i przewodzeniu projektami i 
ludźmi na wielu stanowiskach, zarówno w działach operacji 
klinicznych jak i zarządzania projektami, w środowisku CRO oraz w 
firmie farmaceutycznej. W 2015 stworzył dział wsparcia 
projektowego w Europie dla Premier Research. Obecnie od trzech 
lat związany z Globalnym Centrum Operacyjnym Badań Klinicznych 
AstraZeneca. Na stanowisku Dyrektor Wspierający ds. Zarządzania 
Globalnymi Badaniami Klinicznymi wspiera globalne programy 
badań klinicznych w nowotworach płuca, kierując grupą 
Globalnych Liderów Badań Klinicznych, Kierowników 
Wspierających oraz Asystentów. Twórca programu rozwoju 
kompetencji przywódczych LEAP dla Globalnych Liderów w 
AstraZeneca. Członek Grupy Szkoleniowej Stowarzyszenia na 
Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl, 
współautor szkoleń i warsztatów z wiedzy praktycznej w 
badaniach klinicznych, a także kursów wspólnie z Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym i Agencją Badań Medycznych. 
Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z 
‘Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych’ na Akademii 
Leona Koźmińskiego. W przeszłości wykładowca Quintiles CRA 
School oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji badań 
klinicznych na KUL. Szczególne zainteresowania to kompetencje 
miękkie, przywództwo, badania kliniczne w pediatrii a także 
efektywność operacyjna, nowe technologie i przyszłość badań 
klinicznych. 
 

 
 

Ernest Szubert - Absolwent Wydziału Farmaceutycznego 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, założyciel 
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji – największej 
organizacji zrzeszającej studentów i absolwentów farmacji 
w Polsce. Od 5 lat związany z sektorem farmaceutycznym. Na co 
dzień zajmuje się monitorowaniem ośrodków badawczych i 
prowadzeniem szkoleń z zakresu badań klinicznych. Członek 
GCPpl, wice-koordynator grupy ds. szkoleń. 
 



 

Iwona Kuśmirek - Doradca ds. Jakości, Procesów, Szkoleń i 
Systemów w Dziale Międzynarodowych Badań Klinicznych.  
Ukończyła Farmację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
oraz Studia  Podyplomowe "Badania Kliniczne - metodologia, 
organizacja i zarządzanie" Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Podczas wymiany studenckiej na wydziale Farmacji 
University of London brała udział w badaniach naukowych 
dotyczących właściwości skóry ludzkiej. Ma ponad 9-letnie 
doświadczenie w pracy w firmach farmaceutycznych oraz CRO. 
Zajmowała się monitorowaniem oraz zarządzaniem badaniami 
klinicznymi. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie 
jako trener. Jest autorką publikacji na temat wpływu 
baz samoemulgujących i czynników nawilżających w kremach do 
twarzy na poziom nawilżenia skóry.  
 

 

Paweł Podbielski - Absolwent wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego z wieloletnim doświadczeniem 
w obszarze badań klinicznych i pharmacovigilance. Jest członkiem 
Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych GCPpl. 
Obecnie pracuje na stanowisku Regional Country Study Manager 
w firmie Roche. 
 

 Agnieszka Sokół - dr nauk biologicznych, związana z branżą badań 
klinicznych od 2007 roku jako monitor badań klinicznych, trener 
oraz kierownik do spraw jakości. Swoje doświadczenie zebrała 
współpracując zarówno z firmami farmaceutycznymi jako i firmami 
CRO. Od 2014 aktywnie uczestniczy w inicjatywach grupy 
szkoleniowej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w 
Polsce promując wiedzę o badaniach klinicznych i ich właściwym 
prowadzeniu.  
 
 
 
 
 

 
 

Wioleta Jaśkielewicz - Związana zawodowo z branżą badań 
klinicznych od 2005 roku, najpierw jako Monitor bezpośrednio 
współpracujący z Badaczami i Ośrodkami, a następnie jako krajowy 
i globalny Kierownik Badania Klinicznego. Członek GCPpl od 2005 
roku, od 2017 aktywnie działa w sekcji Szkoleniowej 
Stowarzyszenia, jako trener. Pasjonat swojej pracy. 



 

Beata Maciejewska - Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika W Toruniu, gdzie w 2004 roku uzyskała tytuł doktora 
nauk biologicznych. Na początku pracy zawodowej zaangażowana 
w działalność naukową w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz 
na UMK w Toruniu. Od 2003 roku rozpoczęła rozwój kompetencji 
w obszarze badań klinicznych zaczynając od współpracy z firmą 
AstraZeneca. Następnie przez 10 lat współwłaściciel firmy CRO 
Bioscience, którą zarządzała z sukcesem. W 2012 roku ukończyła 
studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Badaniami Klinicznymi 
na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2015 Członek 
Zarządu i Dyrektor Operacyjny Bioscience S.A., spółki należącej do 
Grupy Kapitałowej Neuca S.A. Wieloletni Członek Stowarzyszenia 
na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) 
aktywnie współpracujący z Grupą ds. Szkoleń, a od 2017 roku 
Koordynator Grupy Roboczej ds. Badań Niekomercyjnych.  
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzoru 
nad badaniami klinicznymi produktów leczniczych faz I-IV oraz 
wyrobów medycznych z różnych dziedzin terapeutycznych. Od 
wielu lat współpracuje z firmami farmaceutycznymi, 
biotechnologicznymi, CRO, a także polskim i międzynarodowym 
środowiskiem naukowym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu 
ponad 50-cio osobowym zespołem i prowadzeniu licznych szkoleń 
z dobrej praktyki badań klinicznych. Obecnie zainteresowana 
rozwojem badań niekomercyjnych w Polsce i budowaniem 
współpracy globalnej na rzecz poprawy standardów leczenia.  
 

 

Karol Szczukiewicz - Z wykształcenia biotechnolog. Pasjonat rynku 
badań klinicznych oraz innowacyjnych rozwiązań 
wykorzystywanych w branży.  
Od roku 2016 członek zarządu oraz przewodniczący grupy ds. 
szkoleń Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań 
Klinicznych w Polsce (GCPpl). Posiada wieloletnie doświadczenie w 
obszarze szkoleń z zakresu badań klinicznych oraz zarządzania 
projektami, będąc wykładowcą na wielu uczelniach oraz 
konferencjach branżowych. Pomysłodawca i koordynator 
konkursu branżowego "Liderzy Badań Klinicznych", a także wielu 
innych inicjatyw kształtujących rynek badań klinicznych w Polsce. 
Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania 
projektami badań klinicznych. W obecnej chwili pełni rolę Global 
Trial Managera w jednej z największych firm farmaceutycznych. 
 

 

Ewa Ołdak - Dr n. biologicznych. Jest absolwentką Wydziału 
Biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako 
asystent/adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Wojskowego Instytutu 
Higieny i Epidemiologii, posiada specjalizację z mikrobiologii 
lekarskiej. Od 2008 roku związana z Urzędem Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, od 2016 roku na stanowisku dyrektora Departamentu 
Badań Klinicznych Produktów Leczniczych. Od 2009 roku 
uczestniczy w spotkaniach grupy roboczej HMA Clinical Trial 
Facilitation Group. 



 

Marta Słomka – W 2009 r. obroniła tytuł doktora nauk 
medycznych specjalność biologia medyczna 
w  Instytucie  Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im M. 
Mossakowskiego, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku Asystenta 
Naukowego.  Dr Słomka od 2017 r. pełni funkcję 
eksperta  oceniającego wnioski w ramach konkursów ogłaszanych 
przez NCBiR, pełni także rolę eksperta merytorycznego w Agencji 
Badań Medycznych oraz analityka z wykresie kontroli budżetowej 
w badaniach niekomercyjnych. Dr Słomka jest także wykładowcą 
w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi 
zajęcia  z zakresu medycyny  personalizowanej, jest także 
członkiem Komisji Planowania i Rozwoju powołanym przy Prezesie 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ramach swojej kariery 
zawodowej zajmuje się także opracowywaniem strategii 
wdrażania innowacyjnych technologii na rynki Europy Zachodniej 
oraz USA pracując jako analityk w obszarze ekonomiki zdrowia. 
 

 

Eunika Książkiewicz – Kierownik działu Kontraktowania w 
Wydziale Finansowania Projektów – mgr prawa, aplikant 
adwokacki w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, 
absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Badań klinicznych 
– metodologii, organizacji i zarządzania organizowanych przez 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warszawie. 
Ukończyła kurs z zakresu zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).  
Członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o badaniach 
klinicznych produktów leczniczych powołanego przez Ministra 
Zdrowia. W ciągu ostatnich lat doświadczenie zdobywała w 
Ministerstwie Zdrowia na stanowisku starszego specjalisty 
w  Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, gdzie koordynowała 
prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów 
leczniczych w związku z wejściem w życie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 
2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1-76). 
 

 

Ireneusz Staroń - Dyrektor Centrum Badań Klinicznych 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Menedżer projektów z 5-
letnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku, 
obecnie kieruje multidyscyplinarnym zespołem składającym się z 
kilkunastu specjalistów. Jest liderem zespołu, który opracował 
założenia funkcjonalne, infrastrukturalne i jakościowe dla Centrum 
Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Od 2015 roku zaangażowany w realizację projektów 
niekomercyjnych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego 
(zarządzanie) oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie (finanse przedsiębiorstw), 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (badania kliniczne), 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (biostatystyka) oraz Cambridge 
Regional College w Wielkiej Brytanii. 



 

Przemysław Magielski - Lekarz, dr nauk medycznych Absolwent 
Wydziału Lekarskiego CM UMK w Bydgoszczy. Po studiach 
związany z Działami Sprzedaży, a następnie Informacji Medycznej 
w firmach farmaceutycznych. Od ponad 15 lat w obszarze CRO 
prowadząc różnorodne projekty R&D. Doświadczenie w 
planowaniu, monitoringu oraz zarzadzaniu projektami od 
faz  wczesnych po badania porejestracyjne. Od wielu lat 
współpracuje ze  start-upami medycznymi wspierając ich w 
tworzeniu planów rozwojowych, ale także w wykonaniu 
zaplanowanych badań. Współpracował z polskimi jak                                 
i międzynarodowymi działami R&D firm farmaceutycznych, 
biotechnologicznych, CRO, a także polskim i międzynarodowym 
środowiskiem naukowym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu 
wielospecjalistycznym zespołem międzynarodowym. 
Zainteresowany projektowaniem nowoczesnych badań 
naukowych z  użyciem technik zdalnego monitoringu, Risk Based 
Monitoringu przy  dbałości o jakość danych.  
 

 

Natasza Sarnowska-Dywan - Absolwentka wydziału lekarskiego 
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Związana 
z branżą badań klinicznych od 2005 roku. W tym czasie pełniła rolę 
Clinical Research Associate, obecnie na stanowisku seniorskim, 
Quality Assessora, była Kierownikiem Centrum Innowacyjnych 
Terapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Członek 
Stowarzyszenia GCPpl. 
 

 

Lech Garus – Lekarz medycyny, absolwent Śląskiej Akademii 
Medycznej w Katowicach z roku 1997. Po stażu pracował w 
Górnośląskim Ośrodku Kardiologii (1998-2000).  
Absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach na kierunkach „Menadżer w ochronie zdrowia” (2000) 
i „Menadżer jakości” (2001). Kolejne studia podyplomowe 
„Zarządzanie w Badaniach Klinicznych” (2008-2009) ukończył w 
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – Fundacji Kształcenia 
Menadżerów.  
Pracował jako Monitor Badań Klinicznych w badaniu firmy Servier 
Sp. z o.o. w latach 2000 – 2006. Od roku 2006 zatrudniony w firmie 
Bayer Sp. z o.o. kolejno na stanowiskach Monitora Badań 
Klinicznych (CRA, Senior CRA) i Country Lead Monitor, w badaniach 
klinicznych w obszarach ortopedii, kardiologii i onkologii (2006 – 
2015). Następnie objął stanowisko Manager of Monitoring (2015 
– 2018), mając pod opieką zespół Monitorów Badań Klinicznych. 
Od 2018 roku pracuje w strukturach globalnych jako Senior 
Systems Manager i Innovation Coach. 
W międzyczasie od roku 2008 został superuserem/keyuserem 
systemów elektronicznych wykorzystywanych w badaniach 
klinicznych takich jak RAVE, IMPACT, IRIS, CTPS, MARS, CPDs, RBM 
i innych. 
Jako trener prowadził szkolenia w zakresie systemów zarówno w 
kraju jak i za granicą (Niemcy, USA, Panama, Rosja, Chiny, Bułgaria, 
Serbia, Ukraina, Portugalia, Wielka Brytania, Francja). 
Członek Stowarzyszenia GCPpl od 2005 roku. 



 

Anetta Ekiert - z wykształcenia mgr biologii, zawodowo związana 
z branżą badań klinicznych od 2004 roku, początkowo jako 
Monitor Badań Klinicznych,  a obecnie od 2010 roku jako 
Kierownik Zespołu ds. Badań Klinicznych. Doświadczenie w 
zakresie monitorowania, zarządzania projektami (na poziomie 
kraju i regionu Europy Wschodniej) oraz zarządzania zespołem 
zbierała zarówno w CRO jak i firmach farmaceutycznych. 
Ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie Badaniami 
Klinicznymi (Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów z 
Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku – 2009r.), Prawo 
medyczne, bioetyka i socjologia w medycynie (Uniwersytet 
Warszawski – 2015r.), Psychologia zarządzania personelem 
(Uniwersytet Warszawski – 2018r.). Zainteresowania zawodowe: 
rozwój kompetencji miękkich, leadership w zarządzaniu 
zespołami. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dobrej 
praktyki badań klinicznych – ostatnio w zakresie projektu POWER 
we współpracy z GUMed. 

 


