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Jak co roku przed wakacjami, zgodnie z 22-letnią tradycją, 
odbyło się walne zabranie członków Stowarzyszenia. 
Od początku działania misją GCPpl było i jest tworzenie 

i wspieranie inicjatyw sprzyjających wprowadzaniu w życie 
zasad etycznego i rzetelnego prowadzenia badań klinicznych. 
Od 1997 roku stowarzyszenie odgrywa coraz istotniejszą rolę 
w środowisku badań klinicznych w Polsce. Prowadzi działal-
ność edukacyjno-szkoleniową, tworzy i propaguje standardy, 
bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących no-
wych regulacji prawnych oraz wspiera pozytywny wizerunek 
badań klinicznych w oczach opinii publicznej. Dzięki społecznej 
pracy swoich członków GCPpl skutecznie integruje działania 
całego środowiska i działa na rzecz rozwoju badań klinicznych 
w Polsce.

Tegoroczne walne zebranie miało szczególny, wyborczy 
charakter. Dr Teresa Brodniewicz zakończyła 6-letni okres peł-
nienia funkcji prezesa stowarzyszenia. Był to znakomity czas 
dla naszej organizacji: wydanie książki „Badania Kliniczne”, 
współorganizowanie dorocznej konferencji z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Badań Klinicznych, poszerzenie oferty szkole-
niowej i rozwój grup roboczych stowarzyszenia, wzrost liczby 
aktywnych członków (już ponad 1000 osób!), uruchomienie 
nowoczesnej strony internetowej i umocnienie roli GCPpl, jako 
ważnego partnera dla najważniejszych interesariuszy badań 
klinicznych w Polsce.

Droga Tereso – gratulujemy Ci osiągnięć, dziękujemy 
za ogrom wykonanej pracy i mnóstwo serca, jakie w nią 
włożyłaś; liczymy, że dalej będziesz bardzo mocno zaanga-
żowana w działania stowarzyszenia.

Przed walnym zebraniem odbyła się debata pt. „Zmiany 
i wyzwania w badaniach klinicznych w Polsce” modero-
wana przez autora niniejszego tekstu z udziałem pani dy-
rektor Ewy Ołdak (URPL), dr hab. Marcina Czecha (Zakład 

Farmakoekonomiki IMiD), dr Beaty Maciejewskiej (GCPpl), 
dr Teresy Brodniewicz (GCPpl) oraz mec. Anny Kacprzyk 
(INFARMA).

W trakcie Walnego przedstawiono bardzo szeroką działalność, 
którą prowadziło stowarzyszenie i jego grupy robocze w ostat-
nim roku; w mojej subiektywnej ocenie na szczególne podkre-
ślenie zasługują:

• Aktywny udział GCPpl w kampanii „Pacjent w badaniach 
klinicznych” i zacieśnienie współpracy stowarzyszenia 
z organizacjami pacjenckimi, koordynowane przez Anetę 
Sitarską-Haber,

• Bardzo aktywna działalność grupy ds. szkoleń oraz druga 
edycja konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”, koordynowa-
ne przez Karola Szczukiewicza,

• Dynamiczna praca nowo powołanej grupy ds. badań nieko-
mercyjnych prowadzonej przez Beatę Maciejewską,

• Nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy stowarzysza-
nia z nowo powołaną Agencją Badań Medycznych,

• Poszerzenie międzynarodowej współpracy stowarzyszenia 
z organizacjami branżowymi z sąsiednich krajów, koordyno-
wane przez Piotra Iwanowskiego,

• Rozpoczęcie działań mających na celu prowadzenie przez 
GCPpl formalnej (acz nieobowiązkowej) certyfikacji zawodu 
monitora badań klinicznych,

• Znacząca poprawa stanu finansów stowarzyszenia, co za-
wdzięczamy Marcinowi Ossowskiemu, naszemu znakomi-
temu wieloletniemu skarbnikowi.

W trakcie Walnego wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia 
na lata 2019-2022:

 □ Teresa Brodniewicz – członek Zarządu,
 □ Beata Maciejewska – członek Zarządu,
 □ Piotr Iwanowski – członek Zarządu,
 □ Karol Szczukiewicz – członek Zarządu,
 □ Marcin Ossowski – Skarbnik,
 □ Aneta Sitarska-Haber – Wiceprezes Zarządu,
 □ Antoni Jędrzejowski – Prezes Zarządu.

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia GCPpl

Zapraszamy do współpracy!
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Już w trakcie walnego zebrania zaprezentowaliśmy prioryteto-
we cele stowarzyszenia na następną kadencję:

% Cel

37%

Przyjęcie ustawy o badaniach 
klinicznych wraz z pakietem 
powiązanych rozporządzeń 
z zapisami prawnymi, które 
umożliwią dynamiczny roz-
wój branży badań klinicznych 
w Polsce

21%
Budowanie pozytywnego 
wizerunku badań klinicznych 
w Polsce

15% Wzmocnienie i rozwój ośrod-
ków badawczych w Polsce

13%

Wspieranie szeroko pojęte-
go rozwoju zawodowego 
w branży badań klinicznych 
w Polsce

8%
Wspieranie rozwoju badań 
klinicznych niekomercyjnych 
w Polsce

6%

Zapewnienie stabilnego roz-
woju Stowarzyszenia GCPpl 
jako efektywnej organizacji 
pozarządowej

Wartości procentowe wskazują odsetek respondentów, któ-
rzy wskazali dany cel za najważniejszy w ankiecie internetowej 
przeprowadzonej w maju 2019 r.

Dla każdego z powyższych celów przygotowaliśmy szczegóło-
wą listę działań, które zostały udostępnione na stronie interne-
towej stowarzyszenia:

https://www.gcppl.org.pl/Aktualnosci/Wyniki-wyborow-do-Za-
rzadu-Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pra-
cach grup roboczych stowarzyszenia i kontaktowania się z ich 
koordynatorami:

 • Grupa ds. Szkoleń, Karol Szczukiewicz 
(karol.szczukiewicz@gmail.com)

 • Grupa ds. Regulacji Prawnych, Piotr Zięcik 
(piotr.ziecik@zflegal.pl)

 • Grupa ds. Bioetyki Badań Klinicznych, Piotr Iwanowski 
(piotr.iwanowski@gcppl.org.pl)

 • Grupa ds. Badań Pediatrycznych, Antoni Jędrzejowski 
(ajedrzejowski@gcppl.org.pl)

 • Grupa ds. Technologii Informatycznych 
w Badaniach Klinicznych, Mariusz Olejniczak 
(mariusz.olejniczak@interia.pl)

 • Grupa ds. Badań Niekomercyjnych, Beata Maciejewska 
(niekomercyjne@gcppl.org.pl)

 • Grupa ds. Ośrodków Badawczych, Łukasz Więch 
(lukasz.wiech@globalaes.com).

W imieniu całego nowo powołanego zarządu dziękujemy 
za okazane zaufanie i zapewniamy, że dołożymy wszelkich 
starań, aby wspierać rozwój badań klinicznych w Polsce oraz 
wzmacniać stowarzyszenie jako efektywną organizację po-
zarządową i kluczowego interesariusza badań klinicznych 
w naszym kraju!

Pierwsze spotkania szkoleniowe stowarzyszenia już we wrze-
śniu 2019; szczegóły wkrótce na naszych stronach i grupach 
internetowych na portalach społecznościowych LinkedIn oraz 
Facebook. A póki co udanych wakacji☺.
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