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Karol Szczukiewicz
Pomysłodawca i koordynator inicjatywy Lide-
rzy Badań Klinicznych. Regionalny Kierownik 
Projektu w dziale Międzynarodowych Badań 
Klinicznych w firmie Roche Polska. Członek 
zarządu oraz przewodniczący grupy ds. szko-
leń Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki 
Badań Klinicznych w Polsce, GCPpl.

24 maja 2018r. mieliśmy przyjemność poznać wyniki konkursu 
„Liderzy Badań Klinicznych”. Projekt współorganizowany przez 
3 Organizacje branżowe (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Prak-
tyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, Związek Pracodawców 
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Polski 
Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne 
na Zlecenie PolCRO) ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy 
oraz promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania 
wśród osób pracujących w obszarze badań klinicznych. Głów-
ną nagrodą było dofinansowanie szkoleń do określonej kwoty 
oraz mentoring w wykonaniu najbardziej doświadczonych osób 
w branży. Warto również dodać, że wśród sponsorów tej edycji 
wparcia udzieliły Akademia Leona Koźmińskiego, która ufundo-
wała studia podyplomowe na swojej Uczelni dla jednej z kategorii 
konkursowej oraz firma CRDE, która zapewniła szkolenie online 
z zakresu badań klinicznych dla wszystkich laureatów konkursu.
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Liderzy badań klinicznych
Verba docent, exempla trahunt. [Słowa uczą, przykłady pociągają. (łac.)], Tytus Liwiusz

Wzięłam udział w Konkursie, ponieważ chciałam spraw-
dzić ile wiem i jak dużo już potrafię. Można powiedzieć, 
że przygotowania zajęły mi ok. 1,5 roku codziennej pracy 
na stanowisku asystenta badań klinicznych.

Amelia Dolata

ASYSTENT BADAŃ KLINICZNYCH

Miejsce 1.: AMELIA DOLATA   (Covance)

Miejsce 2.: MAŁGORZATA NOWAK   (PAREXEL)

Miejsce 3.: ANNA MIECZNIK   (Syneos Health)

Uczucie, jakie mi towarzyszyło w momencie ogłaszania 
wyników, to ogromne szczęście, duma i zadowolenie. 
Posiadanie tej pięknej statuetki to wielki zaszczyt i ogrom-
ny prestiż!

Joanna Szewczyk

KOORDYNATOR OŚRODKA BADAWCZEGO

Miejsce 1.: JOANNA SZEWCZYK   (MTZ Clinical Research)

Miejsce 2.: PAULINA MICHALCZYK   (Synexus)

Miejsce 3.: KATARZYNA DANIŁO   (Dolnośląskie Centrum
Onkologii we Wrocławiu)

Uważam, że poszczególne etapy konkursu dobrze spraw-
dzały różne kompetencje, zarówno miękkie jak i twarde. 
Poziom trudności zależał od danego etapu i faktycznie 
finał okazał się najbardziej wymagający.

Małgorzata Mądra

MONITOR BADAŃ KLINICZNYCH

Miejsce 1.: MAŁGORZATA MĄDRA   (PAREXEL)

Miejsce 2.: KATARZYNA SOKOŁOWSKA   (PPD)

Miejsce 3.: KATARZYNA WYSOCKA   (IQVIA)

Udział w konkursie był dla mnie unikalną okazją do nie-
zależnej weryfikacji wiedzy fachowej i posiadanych 
kompetencji. Jednocześnie skłonił do refleksji nad sobą 
i obranym kierunkiem rozwoju zawodowego. Polecam 
wszystkim, którym nie jest obojętny temat samorozwoju 
i doskonalenia umiejętności, tak niezbędnych w naszej 
branży.

Magdalena Lusa

KIEROWNIK PROJEKTU

Miejsce 1.: MAGDALENA LUSA   (Roche)

Miejsce 2.: KATARZYNA MYSZCZYSZYN   (PAREXEL)

Miejsce 3.: MIROSŁAWA PETRAJCZYK   (Docs)


