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Dzień dobry, spotykamy się z okazji 20-lecia powstania 
ośrodka MTZ Clinical Research, którego jesteś założy-
cielką i wieloletnią Prezes. Na stronie internetowej moż-

na znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji, wspomnę tylko, 
że w ośrodku przez te 20 lat zostało przeprowadzonych po-
nad 280 badań klinicznych, w których zrandomizowano ponad 
7200 uczestników. Imponująca jest też różnorodność badań: 
m.in. były tu prowadzone badania pierwszego podania u czło-
wieka, wielokrotne podania, badania interakcji między leko-
wych i inne, nie mówiąc już o dużej różnorodności obszarów 
terapeutycznych.

Skąd pojawił się pomysł na założenie takiego 
ośrodka? Jak doszło do jego powstania?

Pracując w Montrealu w latach 90-ych jako wiceprezes firmy 
biotechnologicznej zetknęłam się w pewnym momencie z ko-
niecznością przeprowadzenia badań klinicznych w celu wykaza-
nia skuteczności i bezpieczeństwa jednego z naszych bardziej 
zaawansowanych produktów. Szukaliśmy więc firmy CRO, która 

by to zrobiła. Pamiętam, że z Londynu przyjechali do nas przed-
stawiciele takiej firmy i w czasie kolejnych rozmów i negocjacji 
z nimi zaczęła mi się ta praca coraz bardziej podobać. O bada-
niach klinicznych wiedziałam wtedy niewiele, ale odkryłam, 
że są na styku wielu dziedzin, które mnie interesują, zwłaszcza 
nauki i działań na rzecz pacjentów. Ponadto jest to praca, która 
daje możliwość kontaktu z ludźmi, który jest dla mnie bardzo 
ważny.
 Przyjechałam do Polski na parę lat pod koniec lat 90-tych, 
żeby pracować w firmie Parexel. W 2001 r. zaczęłam rozwa-
żać opcję, żeby jednak nie wracać do Kanady jak planowałam 
wcześniej, tylko żeby otworzyć własną firmę badań klinicznych 
w Polsce. Co prawda na tym etapie raczej myślałam jeszcze 
o firmie typu CRO, a nie o ośrodku badań.
 Polska była wtedy przed wejściem do UE i bardzo dużo mó-
wiło się o konieczności przeprowadzenia badań biorównoważ-
ności w celu m.in. potwierdzenia jakości leków generycznych 
wyprodukowanych tu w kraju. Pojawił mi się więc pomysł, żeby 
umożliwić wykonywanie takich badań polskim przedsiębiorcom 

rozmawia Dariusz Olszewski

20 lat MTZ Clinical Research20 lat MTZ Clinical Research
rozmowa z założycielką ośrodka
dr n. biol. Teresą BrodniewiczTeresą Brodniewicz



19lipiec–wrzesień 2022 www.BADANIAKLINICZNEPOLSKA.pl

na miejscu. Wtedy jeszcze z pomocą kilku znajomych z Kanady 
zaczęłam myśleć o tym, jak to zrealizować. W 2002 roku otwo-
rzyliśmy MTZ Clinical Research dążąc do tego, żeby prowadzić 
tu badania kliniczne dot. biorównoważności. To miały być tyl-
ko i wyłącznie badania kohortowe ze zdrowymi ludźmi, czyli 
takie, gdzie od razu jest w jednaj grupie kilku lub kilkudziesię-
ciu uczestników, coś zupełnie nowego na rynku polskim. Prak-
tycznie rzecz biorąc, poza jednym małym ośrodkiem badań 
klinicznych nie istniały w Polsce wtedy inne firmy tego typu. 
My też od razu zaczęliśmy sami pisać protokoły i raporty, także 
od razu oferowaliśmy cały serwis badawczy wzorowany na ta-
kim, jaki był dostępny w tego typu ośrodkach, jakie widziałam 
w Kanadzie.

Dlaczego więc w ośrodku pojawiły się inne badania?
Zanim odpowiem to najpierw wyjaśnię, że po prawie 20 latach 
pracy w Kanadzie moje kontakty w Polsce były niewielkie. Na 
początek, te badania biorównoważności wydawały się być 
stosunkowo najprostsze do wprowadzenia do ośrodka. W rze-
czywistości bardzo szybko okazało się, że polski przemysł far-
maceutyczny nie będzie robił tych badań w takiej liczbie jak się 
spodziewano. Dokładnie nie wiem dlaczego tak się wtedy stało, 
odnoszę wrażenie, że szereg produktów po prostu wycofano 
z rynku wraz z akcesją Polski do UE.
 Stosunkowo szybko zorientowałam się, że musimy szukać 
innych projektów, np. poszerzyć naszą ofertę prowadzenia 
badań o badania uzyskane od zagranicznych sponsorów oraz 
o badania terapeutyczne. W wyniku wytężonej pracy w 2004 
albo 2005 roku jedno z polskich CRO zleciło nam prowadzenie 

badania klinicznego pierwszej fazy od sponsora ze Stanów 
Zjednoczonych. W ciągu kilku lat weszłam również w kontakt 
z różnymi badaczami w Warszawie, począwszy od onkologów. 
Tak powoli zaczęliśmy rozszerzać naszą ofertę m.in. o badania 
onkologiczne oraz weszliśmy na rynek badań terapeutycznych 
i badań od zagranicznych sponsorów.

Co wyróżnia MTZ Clinical Research na tle innych 
ośrodków?

Od prawie 10 lat mamy własne, certyfikowane laboratorium 
analiz medycznych. Bardzo chciałam mieć takie laboratorium, 

które działa tylko i wyłącznie na potrzeby badań klinicznych. 
Ma ono wszystkie procedury, wymaganą pełną dokumentację 
według której pracujemy z nastawieniem na serwis i obsługę 
badań klinicznych. To się sprawdziło w praktyce, w szczególno-
ści własne laboratorium przydaje się w dużych badaniach kohor-
towych albo w badaniach onkologicznych, gdzie często trzeba 
zrobić pewne analizy, zanim lekarz podejmie decyzję dotyczącą 
podania takiego czy innego leku. Dzięki temu możemy mieć wy-
niki pacjenta po 2-3 godzinach i od razu zacząć go leczyć. Jeśli 
w jakimś badaniu korzystamy jedynie z laboratorium central-
nego, to wyniki dostajemy znacznie później. Dodatkowo fakt, 
że mamy własne laboratorium, zwiększa wiarygodność uzyska-
nych danych, bo próbki nie są transportowane, tylko wszystko 
jest robione od razu na miejscu.

 Ponadto już na wczesnym etapie doszłam do wniosku, że na-
szym firmowym atutem musi być jakość. Wtedy, w 2003, może 
2004 roku, to było kompletne novum, żeby w ośrodku założyć 
dział jakości. Od roku 2009 mamy certyfikat ISO. To są duże 
koszty, to prawda, ale nasi klienci: firmy CRO i sponsorzy za-
graniczni, a potem polscy, domagali się niezależnych potwier-
dzeń świadczących o tym, że pracujemy zgodnie z najwyższymi 
standardami.
 Przyznam, że wielokrotnie spotykałam się z wątpliwościami 
dotyczącymi zasadności posiadania certyfikatu ISO, ale w tej 
chwili widzę, że to była bardzo słuszna droga. Dobre funkcjono-
wanie ośrodka bez systemu zarządzania jakością jest praktycz-
nie niemożliwe. Przychodzą do nas inspektorzy czy audytorzy 
i wszystko jest bardzo dokładnie sprawdzane: ogromne ilości 
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procedur, dokumentów procesowych, systemów i tak dalej. My 
to wszystko mamy przygotowane zgodnie z wymaganiami i pra-
wie nic nas nie jest w stanie zaskoczyć.

Co było podstawą sukcesu ośrodka? Skąd motywa-
cja do pokonywania przeszkód, których przecież 
było niemało?

Zgoda, przeszkód było dużo i absolutnie najróżniejszej natury. 
Myślę, że praca, praca i jeszcze raz praca sprawiła, że daliśmy 
radę. W pierwszych latach naprawdę ciężko pracowałam, nie 
miałam urlopu przez parę lat. Ponieważ podjęłam decyzję, 
że nie wracamy do Kanady, to była moja Polska ścieżka, która 
musiała nas doprowadzić do celu.
 Bardzo ważny był i jest pracujący z wielkim zaangażowaniem 
zespół MTZ Clinical Research, większość osób zarządzających 
jest ze mną od 15-19 lat. Na przykład Agata Sosnowska, która 
jest Dyrektorem ds. Operacji Klinicznych przyszła 3 czy 4 miesią-
ce po tym, jak firma rozpoczęła działanie. Podobnie pozostałe 
osoby są często po kilkanaście lat w firmie, więc jest coś takie-
go, że my się bardzo zjednoczyłyśmy jako zespół, który skła-

da się głównie z kobiet i dobrze nam było razem pracować za-
równo wtedy gdy było trudno, jak i wtedy kiedy świętowaliśmy.
 Dla mnie bardzo ważne jest, żeby zespół dobrze się ze sobą 
czuł, żeby chciał, żeby się wspólnie pozytywnie nakręcał i żeby 
był otwarty na konstruktywną, wzajemną krytykę. Uważam, 
że to jest podstawa sukcesu, ale również satysfakcji dla każ-
dego. I to właśnie udało się chyba nam osiągnąć i stąd nasz 
sukces.

Czy w świecie biznesu łatwo było odnaleźć się 
kobiecie z Twoimi doświadczeniami w nauce?

Pracując jeszcze w Kanadzie jako wiceprezes firmy biotechno-
logicznej odpowiedzialna za naukę i rozwój codziennie musia-
łam kontaktować się i spotykać z przedstawicielami instytucji 
i urzędów takich jak FDA czy HPB oraz amerykańskich i kana-
dyjskich firm biotechnologicznych, jak i uczelni. Rzeczywiście, 
prawie zawsze otaczali mnie sami mężczyźni i ja byłam często 
jedyną kobietą na różnych wydarzeniach. To było nawet bar-

dzo miłe, choć muszę powiedzieć, że to dla mnie nie odgrywało 
specjalnej roli.
 Nawiązując do kwestii rozwoju zespołu i firmy MTZ Clinical 
Research, starałam się wykorzystać nabytą moja wiedzę i do-
świadczenie nabyte w Kanadzie, jak i doświadczenie i z tego 
co mi mówiono, firma MTZ Clinical Research zarządzana była 
inaczej niż inne działające w branży medycznej polskie firmy 
podobnej wielkości.

Powiedz proszę, jaka sytuacja z tych 20 lat istnienia 
firmy szczególnie utkwiła w Twojej pamięci?

Pamiętam, że to były początki pandemii, czyli ponad 2 lata 
temu. Braliśmy udział w dużym badaniu: 450 zdrowych ochot-
ników, badanie leku biopodobnego. Nagle pojawiła się wiado-
mość o pandemii. Wiadomo, jak każdego dnia narastały te in-
formacje, jaki niepokój wywoływały. Z jednej strony chcieliśmy 
kontynuować to badanie, wtedy najważniejsze dla nas, biorąc 
pod uwagę liczbę ludzi, zaangażowanie ośrodka. Praktycznie 
było to poprzedzone kilkoma miesiącami przygotowań i za-
pewniało pracę na kolejne 8-9 miesięcy. Przerwanie tego w tym 
momencie było bardzo ryzykowne dla nas, a z drugiej strony 
zdawałam sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie kontynuacja 
może nieść dla 30 zdrowych uczestników w ośrodku, którzy 
tam przebywają regularnie, plus członkowie naszego zespołu...
 W pewnym momencie zdecydowaliśmy, żeby w dniu roz-
poczęcia kolejnej kohorty w poniedziałek wszyscy założyli 
maski (których nigdzie nie było, więc cała moja rodzina szyła 
je w weekend) i rękawiczki, że musimy wszystko dezynfeko-
wać, a jeszcze się prawie nie mówiło o takich środkach. Potem, 
widząc jak sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, podjęłam 
decyzję, że muszę porozmawiać ze sponsorem i muszę powie-
dzieć, że ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mojego zespołu 
my musimy to badanie przerwać, że nie możemy przyjmować 
przynajmniej na razie nowych uczestników. To było bardzo 
trudne dla mnie także dlatego, że również kwestie finansowe 
wchodziły tutaj w grę. Rozmowa była bardzo poważna, wszy-
scy byli świadomi odpowiedzialności, pewne ustalenia zostały 
poczynione. Ostatecznie wszystko bardzo dobrze poszło, choć 
przez parę miesięcy jedynie prowadziliśmy wizyty pierwszych 
włączonych do badania uczestników z zachowaniem wszelkich 
dodatkowych, rygorystycznych procedur bezpieczeństwa. Po 
trzech miesiącach wystartowaliśmy z kontynuacją tego badania, 
już w zupełnie nowych warunkach.
 Bardzo mocno w tym czasie wzrosła świadomość zespołu 
dotycząca kwestii zasad bezpieczeństwa w ogóle i obniżania 
ryzyka potencjalnych zakażeń uczestników, pacjentów czy pra-
cowników. Bardzo dużo rzeczy wtedy się nauczyliśmy i wpro-
wadziliśmy na stałe do naszej działalności. To był dla nas czas 
solidnej próby. No i udało się.

Przez dwie kadencje byłaś Prezesem Stowarzysze-
nia na Rzecz Dobrej praktyki Badań Klinicznych 
w Polsce GCPpl.

I dodatkowo dwie kadencje członkiem zarządu. Muszę powie-
dzieć, że ta praca sprawiała mi ogromną satysfakcję. Początki 
mojej prezesury były trudne, ale udało się mi zgromadzić zespół 
fantastycznych, chętnych do działania ludzi. I tak nowymi ścież-
kami, wspólnymi siłami, bo wszyscy byli bardzo zaangażowani, 
doprowadzić do tego, żeby nasza organizacja propagowała 
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rzetelną wiedzę na temat badań klinicznych różnymi sposoba-
mi i żeby w razie potrzeby mogła wspierać różne organizacje 
i urzędy naszą wiedzą i ekspertyzą.
 Jako nasze duże osiągniecie widzę też książkę – podręcznik 
„Badania Kliniczne”, którą z pomocą wszystkich zaproszonych 
autorów razem napisaliśmy. To duży sukces naszej pracy ze-
społowej, potwierdzony tym, że do dziś zostało sprzedanych 
ponad 5 tys. egzemplarzy.

Tak, gratuluję. Rzeczywiście brakowało takiej 
pozycji na naszym polskim rynku.

Podczas kontaktów z różnymi osobami ze środowiska często 
dostawałam pytanie, po co taką książkę pisać? Przecież wszyst-
ko można znaleźć teraz w internecie. Nie zwątpiłam przez 
chwilę w przeczucia moje i zarządu GCPpl, że taka pozycja jest 
potrzeba na rynku badań klinicznych w Polsce. Cieszę się, że jest 
pozytywnie oceniana.

Masz okazję często widzieć w ośrodku pacjentów, 
którym pomaga leczenie jakie otrzymują w ramach 
badania, prawda?

Tak, to duża zaleta mojej pracy. Na przykład chorzy na łysie-
nie plackowate albo z łuszczycą. Życie codzienne osób chorych 
na te choroby jest naznaczone bólem i stygmatyzacją. Podanie 
leku, czasami nawet już pierwsza dawka powoduje, że oni od-
zyskują normalną, zdrową skórę. Widać radość w oczach tych 
chorych osób. Czasami byłam świadkiem czegoś takiego, jak po 
miesiącu od pierwszej wizyty, od otrzymania jednego zastrzyku, 
biegnie taki pacjent i wręcz wola: „Pani doktor, pani zobaczy, 
jaką mam skórę, jak moja skóra wygląda!”.
 To są takie przykłady, które widzimy u nas w ośrodku i to 
przynosi nam ogromną radość i satysfakcję. Ale niestety mamy 
też przypadki, że tracimy pacjentów, bo nowa terapia nie jest 
jeszcze taka skuteczna jak byśmy wszyscy tego chcieli. A cza-
sem też tracimy pracowników. Mieliśmy przypadek taki, że bar-

dzo sympatyczna koordynatorka, absolutnie nie zniosła emo-
cjonalnie tego, że pacjenci, z którymi ona się związała po jakimś 
czasie mogą odejść, czyli umrzeć. I zrezygnowała z pracy.

Co jeszcze mówią sami chorzy o badaniach?
Ci pacjenci, którzy do nas przychodzą, spotykają się tu ze sobą, 
zawiązują swoje prywatne kluby dyskusyjne, wymieniają różne 
uwagi. Staramy się im stworzyć dobre warunki i dobrze się oni 
tu u nas czują. Wiem, że oni często czekają na to, żeby przyjść 
do nas i pobyć tutaj razem z nami, pośród tych ludzi, którzy ich 
rozumieją i pośród różnych kolegów i koleżanek – pacjentów 
jak oni. Myślę, że to jest bardzo ważny element terapii.

W tej  chwi l i  ośrodek będzie  zmieniał  swoją 
lokalizację. Czy to dobrze?

Nowe miejsce z pewnością ułatwi nam życie, bo będzie tam kil-
kakrotnie większa przestrzeń niż w obecnym. Dużo czasu i wy-
siłku zabierała nam często zmiana w ciągu dnia charakteru po-
mieszczeń, bo ze względu właśnie na brak przestrzeni ten sam 
pokój rano był gabinetem lekarskim, a po południu na przykład 
salą wlewów. W nowym miejscu będą dużo lepsze warunki, 
to wszystko ułatwi pracę i dobrze wpłynie na jakość, bo więcej 
czasu będziemy mogli spędzać na opiece nad uczestnikiem czy 
nad dokumentacją. Nie trzeba będzie zajmować się myśleniem 
logistycznym. Wszystko także dzięki temu, że zaprojektowali-
śmy ten ośrodek od początku tak, żeby on odpowiadał naszym 
potrzebom, to nie jest adaptacja istniejącego budynku. Co waż-
ne ośrodek będzie miał też status szpitala i będzie dysponował 
także odpowiednio dostosowaną apteką szpitalną. Będziemy 
dążyć do tego, żeby być dobrze rozpoznawalnym Ośrodkiem 
badań klinicznych w całej Europie, a nawet poza nią. Ośrodek 
będzie występował pod nową nazwą MTZ Clinical Research 
powered by Pratia. Wynika to stąd, że półtora roku temu na-
sze udziały przejęła firma będąca siecią ośrodków: Pratia. 
Staliśmy się jednym z ośrodków Pratii.

Tereso, bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, 
że wszystko idzie w dobrym kierunku. Na koniec 
zapytam, czym zajmujesz się ostatnio i jakie masz 
plany na przyszłość?

Od około roku prowadzę fundację „I pójdziesz dalej”, jestem jej 
założycielką i prezeską. Skupiamy się na wspieraniu i edukacji 
dzieci, młodzieży i dorosłych cierpiących z powodu zaburzeń 
psychicznych oraz na edukowaniu społeczeństwa w jaki sposób 
można te osoby wspierać w ich walce z chorobą. Fundacja się 
nam rozwija.

Życzę sukcesu i zadowolenia także na tym polu. Powodzenia!
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