
Małgorzata Balwicka-Szczyrba – dr hab., prof. UG  
Katedra Prawa Handlowego 

Uniwersytet Gdański  

ORCID 0000-0002-7981-5602 
malgorzata.balwicka@prawo.ug.edu.pl 

Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego, od wielu lat współpra-
cująca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Tutor 
akademicki, w latach 2020-2021 koordynator Zespołu 
Tutorów Akademickich na WPiA UG, radca prawny. 
Autorka licznych publikacji naukowych z obszaru prawa 
cywilnego oraz prawa ochrony zdrowia, a także wielu 
opinii prawnych i analiz z zakresu prawa ochrony zdro-
wia, w tym dla Światowej Organizacji Zdrowia, w latach 
2019-2020 ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego Państwowego Zakładu Higieny. 
Członek organizacji krajowych i międzynarodowych, 

w tym Layers Circle Forum by Tobacco Free Kids, European Scientific Network on 
Law and Tobacco, European Law Institute z siedzibą w Wiedniu oraz ELI Polska. 
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Łukasz Balwicki – dr hab. med., prof. uczelni 
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej  

Gdański Uniwersytet Medyczny 

ORCID 0000-0002-8821-7911 
lukasz.balwicki@gumed.edu.pl 

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Za-
kładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 
10 lat kierownik Uniwersyteckiej Poradni Antynikoty-
nowej. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu 
tobacco control w tym epidemiologicznych aspektów 
używania elektronicznych papierosów wśród młodzie-
ży oraz prawa antytytoniowego. Autor praktycznych 
poradników z zakresu pomocy dla uzależnionych od 
palenia papierosów. Koordynator wielu programów 
i kampanii antytytoniowych realizowanych we współ-
pracy z pracodawcami, samorządami terytorialnymi i in-

stytucjami administracji rządowej. Autor i lider programów polityki antytytoniowej 
finansowanych z grantów Bloomberg Initiative prowadzonych w koordynacji ze Świa-
tową Organizacją Zdrowia i Campaign for Tobacco-Free Kids. Był Zastępcą Dyrektora 
Wydziału Rozwoju Społecznego ds. zdrowia publicznego w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku. Współpracuje w charakterze eksperta z WHO i The European Observatory 
on Health Systems and Policies oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. 
Prywatnie żonaty, ojciec czwórki dzieci. Interesuje się rozwojem osobistym, wychowa-
niem dzieci i utrzymaniem odpowiedniego work-life balance. 
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Krzysztof Chlebus – dr n. med., MBA 
I Klinika Kardiologii 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

ORCID 0000-0001-6546-0858 
krzysztof.chlebus@gumed.edu.pl 

Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii na Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym. Ukończył studia podyplo-
mowe w zakresie „Zarządzania w zakładach opieki zdro-
wotnej” Uniwersytetu Gdańskiego oraz prestiżowe stu-
dia Executive MBA (Carlsson School of Management 
University of Minnesota oraz SGH w Warszawie). Od 
2012 do 2014 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia w rządzie Donalda Tuska. Stypendysta Tempus 
w ThoraxCentre w Rotterdamie oraz Polish-American 
Foundation for Medical Education na Loyola University 
w Chicago. W kadencji 2007-2009 członek Zarządu 
Głównego i Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiolo-

gicznego (PTK). Od 2014 członek Komisji PTK ds. współpracy z administracją rządo-
wą i Parlamentem RP, zaś od 2021 r. członek Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii 
PTK. Krajowy koordynator Projektu Narodowego Programu Zdrowia „Diagnostyka 
kliniczna i genetyczna pacjentów z wysokim ryzykiem hipercholesterolemii rodzinnej 
wraz z diagnostyką kaskadową ich krewnych”. Członek Rady Programowej Projektu 
MZ KORDIAN „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca dla mieszkańców ma-
kroregionu północnego.” W latach 2010-2012 sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego 
przy OIL w Gdańsku. Od 2008 roku Fellow ESC. 
Zastępca Kierownika Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku. Prezes Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o. Pełnomoc-
nik Rektora GUMed ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Członek FHSC Steering Com-
mittee European Atherosclerosis Society oraz Homozygous Familial Hypercholestero-
lemia International Clinical Collaborators.  
Twórca autorskiej koncepcji modelowej opieki nad pacjentem z hipercholesterolemią 
rodzinną (FH), obejmującej koordynację diagnostyki i terapii oraz kompleksowość 
usług medycznych dla pacjenta oraz jego rodziny. Koordynator Krajowego Centrum 
Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku.  
Twórca i koordynator Krajowego Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej rejestrują-
cego przypadki nowych rozpoznań FH u probantów oraz członków ich rodzin. 
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Piotr Czauderna – prof. dr hab. n. med. 
Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

ORCID 0000-0002-5266-8665 
piotr.czauderna@gumed.edu.pl 

Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzie-
ży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni rów-
nież funkcję przewodniczącego Rady Ochrony Zdrowia 
Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. 
Jest prezesem Sekcji Chirurgii Dziecięcej w ramach Euro-
pejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS). Pełni 
również funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej ds. Chirurgii Dziecięcej. 
W latach 2012-2014 był prezesem Polskiego Towarzys-
twa Chirurgów Dziecięcych, obecnie jest członkiem jego 
Zarządu Głównego. Przez dwie kolejne kadencje był 
przewodniczącym Międzynarodowej Grupy Strategii 

Nowotworów Wątroby u Dzieci (SIOPEL) i członkiem Komitetu Naukowego Między-
narodowego Towarzystwa Onkologii Pediatrycznej (SIOP). Był też konsultantem 
ds. chirurgii dziecięcej w województwie pomorskim. 
Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie problematykę leczenia nowotworów, 
zwłaszcza guzów wątroby oraz wideochirurgię u dzieci. Uczestniczył w wielu krajo-
wych i zagranicznych projektach naukowych jako wykonawca lub ich kierownik. Jest 
współautorem wielu rozdziałów w polskich i zagranicznych podręcznikach medycz-
nych oraz współautorem blisko 200 artykułów naukowych publikowanych w najbar-
dziej cenionych czasopismach na świecie, m.in. „New England Journal of Medicine”, 
„Lancet Oncology” i „Journal of Clinical Oncology”. Łączny współczynnik „impact 
factor” jego publikacji to prawie 500, a liczba cytowań to blisko 6000. Regularnie pełnił 
funkcję eksperta dla polskiego Ministerstwa Zdrowia, jak i innych organizacji krajo-
wych i ciał międzynarodowych, a także recenzenta programów badawczych w Unii 
Europejskiej (7PR i Horyzont 2020). Odpowiadał za przygotowanie koncepcji Krajowej 
Sieci Onkologicznej, a także brał udział w przygotowaniu ustaw o Narodowej Strategii 
Onkologicznej i Funduszu Medycznym.  
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Joanna Aleksandra Didkowska – dr hab. n. med. 
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów i Krajowego Rejestru Nowotworów 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 

ORCID 0000-0001-9160-9118  
joanna.didkowska@pib-nio.pl 

Epidemiolog związana z Zakładem Epidemiologii Naro-
dowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji 
Nowotworów i Krajowego Rejestru Nowotworów. Eks-
pert krajowy i międzynarodowy w dziedzinie epidemio-
logii i monitorowana chorób nowotworowych w Polsce 
i Europie. Inicjator i współautor opracowań dotyczących 
analizy przeżywalności polskich pacjentów. Badacz 
populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na 
nowotwory złośliwe (tytoń, dieta, procesy demograficz-
ne) oraz geograficznego zróżnicowania zachorowalności 
i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce.  

W latach 2016-2020 dyrektor WHO Collaborating Center for Tobacco Control. 
Dorobek to ponad 70 publikacji i rozdziałów w książkach. Członek Krajowej Rady 
do spraw Onkologii i zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze 
Zdrowia, przedstawiciel NIO w Rządowej Radzie Ludnościowej, członek KN Zdrowia 
Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach międzynarodowych zes-
połów, m.in. MADAME (Mathematical Methods and Modelling in the Sciences 2000-
-2003), CONCORD-2, CONCORD-3, Eurocare-6 (analiza przeżyć), ECIS (European 
Cancer Information System). Jest członkiem Polskiego Komitetu TNM International 
Union Against Cancer, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (członek ZG), Polskiej 
Unii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi. Redaktor w pol-
skich i zagranicznych czasopismach naukowych. Koordynator projektu „Utworzenie 
pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagroże-
niu nowotworami złośliwymi w Polsce”; od 2019 roku realizator projektu e-KRN+ 
finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Uczestniczy w pracach 
zespołów powołanych przez MZ, MNiSW, ekspert AOTMiT. Od wielu lat działa spo-
łecznie w Polskiej Lidze Walki z Rakiem (członek Zarządu).  
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Grażyna Dykowska – dr n. o zdr. 
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

ORCID 0000-0001-5644-627X 
grazyna.dykowska@wum.edu.pl 

Specjalistka z organizacji i zarządzania, pracownik nau-
kowy WUM. Studia doktoranckie na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych UW.  
Autorka ponad 170 publikacji i rozdziałów w książkach 
w tym prac analizujących m.in. jakość w ochronie zdro-
wia, o łącznej punktacji 23,18 punktów IF oraz 812 
punktów MNiSW. 
W roku 2016 uzyskała dyplom specjalisty w dziedzinie 
organizacji i zarządzania.W roku 2012 ukończyła studia 
podyplomowe na Wydziale Prawa UW Ochrona Włas-
ności Intelektualnej.  
W 2002 r. odbyła szkolenie w Holandii ADPT UE „Pu-
blic Health in the Europen Union”, w 1999 Studium 

Integracji Europejskiej z Ecole Nationale Administration.  
W 2002-2010 pracownik GUS, udział w pracach nad Narodowymi Rachunkami Zdro-
wia w grantach Eurostat w Luksemburgu, Madrycie, Lizbonie oraz Wilnie. Udział na 
UW na Wydziale Zarządzania w projekcie MUNROS (Health Care Reform: the iMpact 
on practice, oUtcomes and costs of New roles for health pROfeSsionals) we współpracy 
z 9 uczelniami partnerskimi, finansowanymi przez Komisję Europejską 7 Programu 
Ramowego Wspólnoty Europejskiej . 
Na lata 2012-2014 została powołana przez Ministra Zdrowia do Komisji Egzaminacyj-
nej ze specjalizacji pielęgniarek i położnych z zakresu medycyny pracy oraz organizacji 
i zarządzania.  
Od 2002 r. jest członkiem Rady Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową 
w Warszawie. Organizator corocznych konferencji „Bezpieczeństwo pacjenta” na 
WUM. Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe.  
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Sławomir Janusz Gadomski  
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

sekretariat-sg@mz.gov.pl 

Polski menedżer, audytor wewnętrzny i urzędnik pań-
stwowy, od 5 czerwca 2018 roku podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia.  
Posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów i ban-
kowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz 
matematyki finansowej (Uniwersytet Przyrodniczo-
-Humanistyczny w Siedlcach), jest na końcowym etapie 
zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. 
Posiada 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrz-
nym w sektorze finansowym, w zakładach ubezpieczeń 
w Grupie PZU, w tym ponad 4 lata jako zarządzający 

zespołami audytowymi. Specjalizował się w realizacji zadań doradczych z zakresu 
finansów, kontrolingu, zarządzania ryzykiem, zarządzania inwestycjami, sprawozda-
wczości finansowej i rachunkowości. 
Posiada 4-letnie doświadczenie jako zarządzający w sektorze ochrony zdrowia. 
Od 2016 do 2018 r. pracował jako Zastępca Dyrektora w największym, medycznym 
instytucie badawczym w Polsce – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy 
Instytut Badawczy). Kierując pionem Zarządzania i Finansów, odpowiadał przede 
wszystkim za skuteczną restrukturyzację finansową Instytutu, a także zmiany organi-
zacyjne i procesowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne, zarządzanie 
korporacyjne, controlling, HR, IT, inwestycje, zakupy, audyt wewnętrzny, bezpieczeń-
stwo. 
Od 5 czerwca 2018 r. pełni stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 
W Ministerstwie Zdrowia nadzoruje i koordynuje wszystkie działania resortu w zakre-
sie kompleksowej reformy polskiej onkologii. Nadzoruje również wszystkie inwestycje 
MZ i projekty finansowane ze środków budżetowych, programów unijnych oraz pro-
gramów polityki zdrowotnej.  
Jest odpowiedzialny także za nadzór i projekty optymalizacyjne w podległych Minis-
trowi Zdrowia instytutach badawczych, a także jednostkach publicznej służby krwi 
(Narodowe Centrum Krwi i regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa) oraz 
transplantologii (Poltransplant), których głównym celem jest zwiększenie efektywności 
operacyjnej i finansowej, w tym m.in. projekty informatyczne usprawniające działania 
w obszarach zarządzania krwią czy też transplantologii.  
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Robert Gałązkowski  – prof. dr n. med. i n. o zdr.  
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  

ORCID 0000-0002-7205-2219 
r.galazkowski@lpr.com.pl 

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prodziekan 
ds. Dietetyki, Ratownictwa Medycznego i Zdrowia Pu-
blicznego WUM oraz Członek Rady Dyscypliny Nauk 
o Zdrowiu WUM. 
W całym okresie kariery zawodowej związany z ratow-
nictwem medycznym i medycyną ratunkową. Pracował 
w zespole karetki reanimacyjnej, na oddziale intensyw-
nej opieki medycznej, w lotniczym zespole ratownictwa 
medycznego (HEMS) i samolotowym zespole transportu 
sanitarnego. 
Jako wykładowca prowadził zajęcia między innymi na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy, Akademii Ob-
rony Narodowej w Warszawie, Collegium Mazovia w Siedlcach. Jest autorem i wspó-
łautorem ponad 200 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. 
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i Stowarzyszenia Na Rzecz 
Leczenia Ciężkich Krwotoków. 
W latach 2012-2018 był członkiem zarządu Europejskiego Komitetu HEMS i Pogotowia 
Lotniczego (EHAC). Inicjator powstania i redaktor naczelny czasopisma naukowego 
„Emergency Medical Service – Ratownictwo Medyczne”. 
Był ekspertem w obszarze zabezpieczenia medycznego przy Rządowym Zespole do 
Spraw Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospo-
litej Polskiej w 2016 r. Był zastępcą Przewodniczącego Zespołu Doradczego Wojewody 
Małopolskiego odpowiedzialnym za koordynację działań w sytuacjach nadzwyczajnych 
podczas Światowych Dni Młodzieży. 
29 października 2020 r. został Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. koordynacji 
systemu pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością 
oddechową w przebiegu choroby COVID-19. 
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Dorota Gardias  
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych 

gardias.dorota@wp.pl 

Działaczka związkowa i pielęgniarka z zawodu. Od 2015 
roku Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, 
trzeciej co do wielkości reprezentatywnej centrali związ-
kowej, o największej grupie zrzeszonych pracowników 
medycznych. Od kilkudziesięciu lat związana z Ogólno-
polskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położ-
nych. W latach 2005-2011 Przewodnicząca OZZPiP. 
Współorganizatorka „Białego Miasteczka”, jednego z naj-
bardziej spektakularnych protestów po 1989 r. i jednego 
z największych sprzeciwów społecznych środowisk pra-
cowniczych od czasów protestów Pierwszej Solidarności. 
Obecnie Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związ-

kowej OZZPiP w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słup-
sku. Członkini Komisji Trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych, a także jej następczy-
ni – Rady Dialogu Społecznego. Powołana w jej skład w 2016 r. Przewodnicząca RDS 
w latach 2018-2019, organizatorka stołu negocjacyjnego pomiędzy środowiskiem związ-
kowym a stroną rządową w trakcie Strajku Nauczycieli w 2019 r. Członkini Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Liderka inicjatywy (zakończonej sukcesem) 
uznania przez organy Unii Europejskiej kwalifikacji pielęgniarskich w UE. Od wielu lat 
zaangażowana w pomoc osobom uzależnionym.  
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Mariusz Gąsior – prof. dr hab. n. med. 
Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Zabrzu  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

ORCID 0000-0001-6775-1392 
m.gasior@op.pl 

Od początku swojej pracy związany ze Śląskim Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu, w którym przez 15 lat pełnił 
funkcję Dyrektora ds. medycznych. Główne zaintereso-
wania kliniczne i naukowe: interwencyjne leczenie 
ostrych zespołów wieńcowych, w tym wstrząsu kardio-
gennego, niewydolność serca, prewencja pierwotna 
i wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych, leczenie hy-
brydowe. Propagator tworzenia i wykorzystywania 
dużych baz danych, współpracujący ze środowiskiem 
medycznym, ale i jednostkami organizującymi system 
leczenia w Polsce. Współtwórca i wykonawca jednego 
z największych w Europie Ogólnopolskiego Rejestru 
Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, twórca Śląskiej 

Bazy Sercowo-Naczyniowej SILICARD, realizowanej we współpracy z NFZ. Autor 
i współautor ponad 500 prac naukowych oraz kilkunastu rozdziałów w książkach 
i podręcznikach. Ze względu na opóźnienia przedszpitalne w leczeniu zawału serca, 
które należą do najdłuższych w Europie i są krytycznym momentem w terapii, zaini-
cjował i realizował ogólnopolską kampanię społeczną „Zawał serca – czas to życie”. 
Patronat nad kampanią objęła Pierwsza Dama RP – Pani Agata Kornhauser-Duda. 
Członek Krajowej Rady do spraw Kardiologii. Wieloletni inspirator i nauczyciel młodej 
kadry naukowej. Promotor 21 obronionych i 3 rozpoczętych przewodów doktorskich. 
Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją pracę kliniczną, naukową, dydaktycz-
ną i organizacyjną, m.in. przez PTK, Rektora ŚUM, a także przez Ministra Zdrowia RP 
za udział we wdrożeniu modelu inwazyjnego leczenia zawału serca oraz „Podręcznika 
kardiologii: lekarze i studenci dla studentów i lekarzy”. Laureat Platynowego Lauru 
Umiejętności i Kompetencji „Pro Publico Bono”, przyznawanego osobom w dowód 
uznania ich działalności na rzecz dobra społeczności, a także wyróżnienia Św. Kamila 
za pełnioną od ponad 30 lat, pełną poświęcenia i empatii służbę na rzecz chorych.  
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Agata Gemzik-Salwach – dr n. ekon. 
Katedra Ekonomii i Finansów, Kolegium Zarządzania  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) 

ORCID 0000-0001-7781-4369 
agemzik@wsiz.edu.pl 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jej zainteresowania 
naukowe i badawcze koncentrują się wokół tematu ban-
kowości, finansjalizacji, nowych regulacji finansowych 
i ich ekonomicznych skutków, rynku kredytów banko-
wych i instytucji pożyczkowych. Jest autorką wielu pu-
blikacji naukowych oraz raportów badawczych w dzie-
dzinach takich jak: zarządzanie finansami, bankowość 
i ekonomia. 
Dziekan Kolegium Zarządzania w Wyższej Szkole Infor-
matyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ). 
W latach 2017-2019 była Prodziekanem trzech kierun-

ków: Ekonomii, Finansów i Rachunkowość oraz Zarządzania, a w latach 2017-2019 
pełniła funkcję Kierownika Katedry Finansów WSIiZ. W latach 2015-2019 była 
przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego trzech międzynarodowych konferencji 
naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji. W roku 2018 pracowała jako kie-
rownik grantu dotyczącego tematu finansjalizacji, finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki. Koordynator Szkoły Giełdowej w Wyższej Szkole Informatyki i Za-
rządzania z siedzibą w Rzeszowie, a od 2016 roku kierownik Laboratorium Finanso-
wego (Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektywnych Technologiach 
Informatycznych) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 
Była pomysłodawcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny” 
oraz „Bankowość”. W latach 2013-2014 pracowała jako członek Komitetu Inwestycyj-
nego Funduszu Innofund. W latach 2006-2008 była zatrudniona jako doradca ds. wdro-
żenia programów naprawczych w przedsiębiorstwach w projekcie Equal „System prze-
ciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. 

Biogramy Autorów 275 

https://orcid.org/0000-0001-7781-4369
mailto:agemzik@wsiz.edu.pl


Grzegorz Gielerak – prof. dr hab. n. med.  
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego 

ORCID 0000-0002-6239-7918 
ggielerak@wim.mil.pl 

wwww.wim.mil.pl 

Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, 
absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii 
Medycznej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii 
Leona Koźmińskiego; specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych i kardiologii, MBA. Od 2007 roku Dyrek-
tor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.  
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzi-
nie choroby wewnętrzne oraz w dziedzinie kardiologii, 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European So-
ciety of Cardiology oraz International Society for Holter 
& Noninvasive Electrocardiology, a także Rady ds. Zdro-

wia Publicznego przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu ds. Nagród przy Prezesie Rady 
Ministrów. Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie medycyny – choroby 
wewnętrzne.  
Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych są zagadnienia kliniczne dotyczące 
schorzeń układu sercowo-naczyniowego, w tym m.in. badania nad patomechanizmami 
neurohormonalnymi takich zjawisk jak omdlenia sercowo-naczyniowe, niewydolność 
serca i nadciśnienie tętnicze. Autor 200 pełnotekstowych prac naukowych, współautor 
2 monografii oraz 18 rozdziałów w monografiach. Kierownik 20 projektów bada-
wczych oraz 10 prac badawczo-wdrożeniowych.  
Za osiągnięcia w działalności organizacyjnej, zarządczej oraz w dziedzinie innowacji 
nagrodzony tytułem „Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia 2012 r. Laureat konkursu 
Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia – 2013 w kategorii Zarządzanie Kapitałem Ludz-
kim. Laureat Portretów Polskiej Medycyny 2016 w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia 
(placówki publiczne). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami 
resortowymi oraz wpisem w Księdze Honorowej Wojska Polskiego.  
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Wojciech Hanke – prof. dr. hab. n. med.  
Zakład Epidemiologii Środowiskowej 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 

ORCID 0000-0001-7162-2569 
wojciech.hanke@imp.lodz.pl 

Jest od przeszło 40 lat związany z Instytutem Medycyny 
Pracy. Pracę w tej instytucji rozpoczął na Studium Dok-
toranckim (1979), a następnie szkolił się w dziedzinie 
epidemiologii zawodowej i środowiskowej w Narodo-
wym Instytucie Bezpieczeństwa i Zdrowia w USA (1981-
-1983). Jest kierownikiem Zakładu Epidemiologii Środo-
wiskowej oraz Sekretarzem Naukowym w Instytucie 
Medycyny Pracy w Łodzi. Jego zainteresowania nau-
kowe dot. negatywnego wpływu środowiska, w tym na 
stan zdrowia kobiet w ciąży oraz ich dzieci. Badania 
w tym zakresie prowadzone są w ramach kohorty Matka 
i Dziecko Repro_pl . 
Jako Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie 

Zdrowia Środowiskowego (2015-2020) angażował się w upowszechnienie wiedzy z za-
kresu jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie oraz wypracowanie i promowanie 
dobrych praktyk w celu poprawy jakości powietrza i tym samym ograniczania ekspo-
zycji na jego zanieczyszczenia. Dostarczał również argumentów prozdrowotnych Rzą-
dowi dla dobrej legislacji w celu redukcji epizodów smogowych i ekspozycji długook-
resowych. 
Od 2004 prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu Zdrowia Publicznego i Epidemiologii 
w ramach Oddziału Anglojęzycznego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  
Członek wielu kadencji Komitetu Zdrowia Publicznego. W lutym 2020 został wybrany 
na przewodniczącego obecnej kadencji. Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemio-
logicznej przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym (2020- aktualnie) oraz Zespołu 
ds. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie przy Radzie Narodowego Programu 
Zdrowia. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz 
Instytutu Zdrowia Publicznego Narodowego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.  
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Marcin Jacek Jabłoński – dr hab. n. med. i n. o zdr.  
Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii  

Akademia Ignatianum w Krakowie 

ORCID 0000-0002-3430-5932 
marcin.jablonski@ignatianum.edu.pl 

Lekarz, internista i specjalista psychiatra, certyfikowany 
psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoon-
kolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego 
oraz superwizor psychoonkologii. Nauczyciel akademicki 
i pracownik naukowy Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Współpracuje też z Uniwersytetem Humanistycznospo-
łecznym SWPS w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 
w zakresie studiów podyplomowych z Psychosomatyki 
i Somatopsychologii, Psychoonkologii i Psychoterapii kli-
nicznej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Psychoonkologicznego, a uprzednio był wieloletnim członkiem Zarządu i Prezesem (w la-
tach 2010-2013) Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W la-
tach 2000-2013 kolejno pracował w Klinice Psychiatrii Dorosłych UJ CM, był ordyna-
torem Oddziału Psychiatrii i Psychosomatyki Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera 
w Krakowie Sp. z o.o., oraz dyrektorem zarządzającym Centrum Medycznego Medycyna 
Rodzinna (grupa LUXMED) w Krakowie. W latach 2012-2015 został powołany do 
Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem komitetów redakcyjnych 
i rad naukowych czasopism: „Psychiatria”, „Oncology in Clinical Practice”, „Paliative 
Medicine in Practice”. Jest współautorem, w części dotyczącej konsultacji psychoonko-
logicznej, rekomendacji dotyczących ujednolicenia procedur „Oncofertility” u pacjentów 
poddanych terapiom gonadotoksycznym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkolo-
gicznej. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. opracowania standardów opieki psycho-
onkologicznej Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Jest autorem i współauto-
rem artykułów i rozdziałów w podręcznikach z dziedziny psychiatrii, psychoterapii 
i psychoonkologii. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę psychologicz-
ną i społeczną osób z chorobami somatycznymi oraz społeczne, medyczne i biznesowe 
konteksty psychoterapii.  
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Paweł Jaworski – dr n. med. 
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego  

CMKP. SPSK im. prof. W. Orłowskiego 

ORCID 0000-0001-5648-5332 
pawel.jaworski@cmkp.edu.pl 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Specjalista Chirurgii Ogólnej pracujący w Oddziale Kli-
nicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu 
Pokarmowego – Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. 
Jako wykładowca w Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego bierze aktywny udział w kursach pod-
stawowych i doskonalących, propagując chirurgię baria-
tryczną i metaboliczną jako skuteczny i trwały sposób 
leczenia otyłości i chorób jej towarzyszących. Od począt-
ku swojej pracy zawodowej związany z Oddziałem Kli-

nicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego – stworzonym od 
podstaw przez prof. dr hab. n. med. Wiesława Tarnowskiego ośrodkiem zajmującym 
się kompleksowym leczeniem pacjentów z otyłością, a także operacyjnym leczeniem 
cukrzycy typu 2, gdzie uczestniczy aktywnie w unikatowych na skalę europejską ba-
daniach klinicznych i projektach (OAGB u pacjentów z BMI 30-35 kg/m2, badanie 
kliniczne implantacji systemu Tantalus II w leczeniu cukrzycy typu 2, PROSS – Polish 
Revision Obesity Surgery Study).  
Specjalizuje się w małoinwazyjnych technikach chirurgicznych, chirurgicznym leczeniu 
otyłości olbrzymiej. 
Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, rozdziałów w książkach, wy-
stąpień podczas konferencji naukowych, Członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Chirurgii Metabolicz-
nej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, członkiem EAES (ang. European 
Association for Endoscopic Surgery) oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego 
28. Kongresu EAES.   
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Grzegorz Juszczyk – dr hab. n. o zdr. 
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH  

– Państwowego Instytutu Badawczego 

ORCID 0000-0002-6794-2786 
gjuszczyk@pzh.gov.pl  

Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego. Od 2003 ro-
ku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia 
Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie 
z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdro-
wotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował 
Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich 
pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Euro-
pejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy.  
We wrześniu 2017 r. został powołany na stanowisko 
dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, którego mi-

sją jest kształtowanie i wspieranie systemu zdrowia publicznego w Polsce. W Instytucie 
realizowane są m.in. programy w ramach Narodowego Programu Zdrowia obejmujące 
tematykę: senioralną, prewencji zakażeń HCV, antynikotynową, ochrony przed pro-
mieniowaniem UV. W 2019 r. kierował procesem połączenia NIZP PZH - PIB oraz 
Instytutu Żywności i Żywienia, który zakończył się z dniem 1 lutego 2020 i umożliwił 
rozszerzenie zespołu naukowego i działalności NIZP PZH – PIB o badania sposobu 
odżywiania i prowadzenie edukacji żywieniowej. We wrześniu 2020 r. powołany na 
Przewodniczącego Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epi-
demii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Zdrowia. 
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych. W swoim 
dotychczasowym dorobku naukowym uwagę skupiał na ocenie stanu zdrowia i działa-
niach profilaktycznych kierowanych do osób w wieku produkcyjnym. 
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Michał Kleiber – prof. dr hab. 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

ORCID 0000-0003-3469-068X 
mkleiber@pan.pl 

Profesor zwyczajny w PAN, Przewodniczący Polskiego 
Komitetu ds. UNESCO oraz Prezes Europejskiego 
Forum Nauk o Materiałach. Członek Austriackiej Aka-
demii Nauk, Academia Europea oraz Europejskiej Aka-
demii Nauk i Sztuk. Były Prezes Polskiej Akademii 
Nauk, doradca Prezydenta RP ds. badań i rozwoju, 
Minister Nauki i Informatyzacji, Prezes Europejskiego 
Stowarzyszenia Metod Komputerowych w Naukach Sto-
sowanych, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk 
i Sztuk, członek senatu Narodowej Akademii Nauk 
RFN Leopoldina, członek Europejskiej Rady Badań, 
Ambasador ds. Nowej Narracji dla Europy przy Komisji 
Europejskiej. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w za-
kresie mechaniki, matematyki stosowanej i informatyki oraz zastosowań nowoczesnych 
technik komputerowych w nauce, technice i medycynie. Zajmuje się także innowacyj-
nością polskiej gospodarki oraz problematyką Unii Europejskiej. Autor bądź współau-
tor ponad 300 prac naukowych oraz 9 książek opublikowanych w wydawnictwach 
o światowej renomie – dwie z tych książek zyskały status bestsellerów wydawnictwa 
John Wiley&Sons. Przez wiele lat prowadził badania i wykłady na uczelniach w Stutt-
garcie, Hanowerze, Bochum oraz Darmstadt (RFN), Berkeley (USA), Tokio (Japonia) 
i Hong Kongu. Redaktor naczelny dwu czasopism o globalnym obiegu: Archives of 
Computational Metods in Engineering (Springer) oraz Computer Assisted Methods in 
Engineering and Science (PAN), członek komitetów redakcyjnych 14 międzynarodo-
wych czasopism naukowych. Doktor honoris causa 11 uczelni w Polsce, RFN, Belgii, 
Francji oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Przewodniczący kapituł 
konkursów Teraz Polska (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego), Ranking Uczelni 
Wyższych (Fundacja Edukacyjna Perspektywy) oraz Popularyzator Nauki (PAP 
i MNiSW). Laureat licznych nagród i odznaczeń państwowych i naukowych.  
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Jakub Kraszewski 
Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku 

jkraszewski@uck.gda.pl 

Absolwent wyższych studiów prawniczych na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Ukończył także studia MBA Gdań-
skiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania kadrami w Wyższej Szkole 
Bankowej w Poznaniu oraz Studium Kierowników Pro-
jektów Unijnych Agencji Rozwoju Pomorza. Ma za sobą 
liczne kursy i szkolenia z zakresu HR, finansów i zarzą-
dzania jednostkami ochrony zdrowia.  
Pracował jako wykładowca Podyplomowego Studium Za-
rządzania Kadrami na Politechnice Gdańskiej i w Wyż-
szej Szkole Psychologii Społecznej oraz jako dyrektor 
personalny w Stoczni Gdynia S.A.  
Z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym związany jest 

od 2009 r., początkowo jako zastępca dyrektora naczelnego ds. personalnych, w listo-
padzie 2016 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego. Za osiągnięcia zawodowe 
w 2019 r. nagrodzono go tytułem Menedżera Roku 2019 w Ochronie Zdrowia w kon-
kursie organizowanym przez wydawnictwo medyczne Termedia. Uczestniczy w licz-
nych konferencjach, seminariach i panelach jako ekspert w ochronie zdrowia. Członek 
Rady do spraw Taryfikacji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
Przewodniczący Rady Dyrektorów Szpitali przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Zasiadał 
w Radach Nadzorczych prawa handlowego z branży medycznej. Wykładowca studiów 
MBA Uczelni Łazarskiego. Publikuje w dwumiesięczniku „Menedżer Zdrowia”.  
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Jerzy Leppert – prof. dr hab. n. med. 
Centre for Clinical Research, Uppsala University, Central Hospital Västerås 

ORCID 0000-0003-1433-0329 

Życiorys 
Urodzony w Polsce w 1945 r. Lekarz, ukończył Akade-
mię Medyczną we Wrocławiu w 1969 r. W 1973 r. uzys-
kał szwedzki certyfikat lekarski. Od 1976 roku specjalista 
medycyny rodzinnej. W 1989 r. obronił pracę doktorską 
pt. „Objaw Raynauda w populacji kobiet” na Uniwersy-
tecie w Uppsali. Następnie został kierownikiem jedno-
stki badawczej w szpitalu wojewódzkim w Västerås oraz 
pracował jako lekarz rodzinny. Od 1994 r. profesor nad-
zwyczajny medycyny rodzinnej na Uniwersytecie 
w Uppsali, a od 1998 r. starszy wykładowca przy Kated-

rze Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu w Uppsali. Od 1999 r. kierownik Ośrodka 
Badań Klinicznych, przy szpitalu wojewódzkim w Västerås (filia uniwersytecka). 
W 2005 r. uzyskał stopień profesora medycyny rodzinnej na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu w Uppsali. Od 2013 doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu. W czasie swojej kariery zawodowej pełnił liczne stanowiska admini-
stracyjne kierując zarówno pracą kliniczną jak i naukową w województwie Västman-
land w Szwecji. 
Prowadzi badania w różnych dziedzinach: epidemiologia, badania metodologiczne, 
badania terapeutyczne, badania podstawowe, patofizjologia objawu Raynauda, korela-
cja polimorfizmu genetycznego z czynnikami środowiskowymi i psychospołecznymi 
a zachowaniami dewiacyjnymi u młodzieży oraz szereg projektów w różnych dziedzi-
nach klinicznych, takich jak kardiologia, urologia i medycyna ogólna. Przewodniczący 
lub członek wielu komitetów priorytetowych ds. grantów badawczych w różnych częś-
ciach Szwecji. Autor lub współautor ponad 120 artykułów opublikowanych w recenzo-
wanych międzynarodowych czasopismach medycznych. Aktualnie przewodniczący lub 
aktywny członek komitetów sterujących różnymi badaniami w wielu regionach Szwecji 
i za granicą. Promotor sześciu rozpraw doktorskich i promotor pomocniczy dla kilku-
dziesięciu innych doktorantów, którzy obronili swoje prace doktorskie w latach 2003-
-2020.  
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Andrzej Marcinkiewicz – dr hab. n. med. i n. o zdr. 
Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego  
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi 

ORCID 0000-0001-9733-1890 
andrzej.marcinkiewicz@imp.lodz.pl 

Lekarz, specjalista medycyny pracy, specjalista zdrowia 
publicznego. Absolwent 2-letniego Studium Organizacji, 
Zarzadzania i Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej. 
Od 1997 r. pracownik naukowy i wykładowca w Instytu-
cie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (IMP): 
kierownik Pracowni Polityki Zdrowotnej w Klinice 
Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz 
kierownik Ośrodka Kształcenia Lekarzy w zakresie 
Zdrowia Publicznego. Kierownik 10 projektów bada-
wczych realizowanych w IMP, w tym jednego we współ-
pracy ze Światową Organizacją Zdrowia w ramach 
WHO Collaborating Centre. Dorobek to ponad 10 ksią-

żek i rozdziałów w książkach, ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach 
indeksowanych i 20 w czasopismach popularnonaukowych, ponad 50 wystąpień na 
konferencjach naukowych. Uczestnik panelu ekspertów podczas ogólnopolskich kon-
ferencji medycyny pracy oraz Forum Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego 
w Krynicy. Współwykonawca 32 projektów badawczych, finansowanych ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Pro-
gramu Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka POIG oraz międzynarodowych. Członek Komitetu Zdrowia 
Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Pracy (w Prezydium ZG PTMP – skarbnik towarzystwa), Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Medycyna Pracy, zespołu redakcyjnego czasopi-
sma „Medycyna Pracy”. Ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie medycyny pracy: 
70 tys. przeprowadzonych lekarskich badań profilaktycznych pracowników (od 
2001 r.), działalność konsultacyjna w zakresie ochrony zdrowia pracujących dla wielu 
firm i instytucji. 
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Sławomir Murawiec – dr n. med. 
Centrum Medyczne Psychomedica Allenort 

Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychotera-
peuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Członek Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego, rzecznik prasowy PTP. Redaktor Naczelny 
kwartalnika naukowego „Psychiatria”. W latach 1996-
-2013 pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie, m.in. na stanowisku adiunkta III Kliniki 
Psychiatrycznej i Kierownika Mokotowskiego Zespołu 
Leczenia Środowiskowego. Aktualnie Dyrektor Medycz-
ny do spraw Opieki Ambulatoryjnej Allenort w Warsza-
wie. 

Dorobek to ponad 200 artykułów i 45 rozdziałów w monografiach i podręcznikach. 
Główne obszary publikacji to: subiektywne i psychologiczne aspekty leczenia farma-
kologicznego w psychiatrii, neurobiologia psychoterapii, neuropsychoanaliza, różnice 
płci w występowaniu, manifestacjach klinicznych i leczeniu zaburzeń psychicznych, 
precyzyjny dobór leków w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz wpływ 
kontaktu z naturą na zdrowie psychiczne. Redaktor (wraz z dr C. Żechowskim) książki: 
„Od neurobiologii do psychoterapii” (IPiN Warszawa 2009) oraz zbioru wywiadów 
„Z psychiatrami o psychiatrii” (ViaMedica, Gdańsk 2012). Współautor książek „De-
presja 2016” i „Depresja 2017” „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej” (wraz 
z dr. P. Wierzbińskim) oraz „Ornitologia terapeutyczna (pierwszy autor prof. Piotr 
Tryjanowski). Laureat nagród: nagroda im. Stefana Ledera (2014) Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrycznego, nagroda „Aktywny w walce z Depresją (2015), Złota Synapsa 
w kategorii „Zasłużony dla psychiatrii” (2018), „Promotor Wiedzy” przyznana przez 
„Puls Medycyny”, i nagroda Aureliusza w kategorii „Postać” (2019).  
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Zuzanna Opolska 
zuza.opolska@gmail.com 

Redaktor, wydawca programów video i dziennikarz por-
talu Medonet, będącego wiodącym serwisem zdrowot-
nym w Polsce. Specjalizuje się w wywiadach i reporta-
żach o tematyce społeczno-obyczajowej i medycznej. 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji i podyplo-
mowych studiów dziennikarstwa i komunikacji społecz-
nej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie 
dziennikarskie zdobywała jako stażystka w „Echu Mias-
ta”, dziale zagranicznym dziennika „Polska The Times” 
i dziale kulturowym „Wprost Online”. W latach 2012-
-2013 związana z prasą kobiecą (magazyn „Elle”). Od 

2015 r. stały współpracownik portalu Onet. Od 2018 r. do dzisiaj dziennikarz serwisu 
zdrowotnego Medonet. Od 2021 r. wydawca nowego formatu zdrowotnego Onetu 
„Zdrowie Rano”. Od 2021 r. wydawca pierwszego w Polsce talk-show o zdrowiu, 
prowadzonego przez Wojtka Jagielskiego. W swoich artykułach niejednokrotnie po-
dejmowała niełatwe tematy dotyczące jakości opieki okołoporodowej w Polsce, błędów 
medycznych, uzależnień behawioralnych, depresji u dzieci. Autorka wywiadów z pisa-
rzami zagranicznymi: Meikiem Wikingiem, Garym Bishopem, Shobhą Rao, Kristen 
Roupenian, Christiną Dalcher, Kevinem Duttonem. Jej zainteresowania to medycyna 
stylu życia, prawo medyczne, innowacje w medycynie.   
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Grzegorz Opolski  – prof. dr hab. n. med. 
I Katedra i Klinika Kardiologii 

Warszawski Uniwersytet Medyczny  

ORCID 0000-0003-4744-2554 
grzegorz.opolski@wum.edu.pl 

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, 
nauczyciel akademicki i pracownik naukowy. Kierownik 
I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w latach 1998-2021. Członek kores-
pondent Polskiej Akademii Nauk. Członek Honorowy 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konsultant 
krajowy w dziedzinie kardiologii w latach 2002-2014. 
Przewodniczący Rady Programowej Narodowego Pro-
gramu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-
-Naczyniowego POLKARD w latach 2003-2012. Prorek-
tor ds. klinicznych i inwestycji Akademii Medycznej 
w Warszawie w latach 2002-2005. Członek Sekcji IV 
Nauk Medycznych Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytu-
łów w latach 2010-2020.  

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). W latach 
2006-2008 członek komitetu Euro Heart Survey ESC. 
Zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: prewencja chorób 
sercowo-naczyniowych, niewydolność serca, choroba wieńcowa, migotanie przedsion-
ków, elektroterapia serca, kardionkologia.  
Współautor ponad 600 artykułów naukowych. Współautor i/lub współredaktor 60 mo-
nografii książkowych i podręczników, w tym takich pozycji jak pierwsze polskie mo-
nografie tematyczne: „Migotanie przedsionków”, „Algorytmy postępowania w ostrych 
stanach kardiologicznych, „Ostre zespoły wieńcowe”, „Leki hamujące układ renina 
angiotensyna aldosteron”, „Statyny”, „Opieka paliatywna w niewydolności serca”, „Po-
stępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi”, „Postępowanie 
w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku płuca” „Zespół takotubo”, „Telecardio-
logy in heart failure”.   
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Janusz Tadeusz Opolski – dr n. med. 
Wydział Inżynierii i Zarządzania 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie  

ORCID 0000-0001-9556-7859 
janusz.opolski@wseiz.edu.pl 

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego i organizacji 
ochrony zdrowia, Master of Public Health, internista, 
nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Wyższej 
Szkoły Ekologii i Zarządzania, urzędnik państwowy i or-
ganizacji międzynarodowych. Ekspert krajowy i między-
narodowy w dziedzinie zdrowia publicznego, organizacji 
systemów zdrowia, bezpieczeństwa i polityki zdrowot-
nej, podstawowej opieki zdrowotnej, kształcenia kadr 
dla zdrowia.Autor ponad 50 publikacji naukowych; roz-
działów w książkach i monografii, w tym oryginalnych 
prac badawczych dotyczących organizacji i funkcjonowa-
nia systemów zdrowia. Redakor naukowy dwutomowe-

go podręcznika „Zdrowie publiczne”. Kierownik programów badawczych dotyczących 
podstawowej opieki zdrowotnej i planowania kadr. 
Związany z CMKP od chwili powstania Uczelni: ostatnio Dyrektor Szkoły Zdrowia 
Publicznego i kierownik Zakładu Ekonomii, Prawa i Zarządzania.Wieloletni czasowy 
doradca WHO, Liason Officer to Poland, WHO Executive Board Alternate Member, 
przez pewien czas członek Komisji Zdrowia Publicznego Rady Europy. 
W administracji służby zdrowia i urzędach państwowych, m.in. Dyrektor Naczelny 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Mokotów, Dyrektor Gabinetu Ministra Zdro-
wia, Prezes Agencji Rezerw Sanitarnych a następnie V-ce Prezes Agencji Rezerw Stra-
tegicznych; Podsekretarz Stanu w Ministerstwia Zdrowia w latach 2004-2005. 
Przez wiele lat Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Spo-
łecznej; członek założyciel i V-prezes I kadencji Stowarzyszenia Menedżerów Opieki 
Zdrowotnej. 
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Krzysztof Opolski – prof. dr hab. n. ekon. 
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych, Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytet Warszawski 

ORCID 0000-0001-8191-5031 
wkopolski@wne.uw.edu.pl 

Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują 
się wokół problematyki bankowości i audytu strategicz-
nego. W swoim dorobku ma liczące się opracowania 
z dziedziny zarządzania jakością i ryzykiem w opiece 
zdrowotnej. Jest promotorem kilkunastu doktoratów 
z dziedziny finansów i bankowości oraz efektywności 
i jakości funkcjonowania instytucji publicznych i placó-
wek medycznych (np. „Ocena efektywności samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w woj. 
podkarpackim przy wykorzystaniu metody analizy ob-
wiedni danych”, obronionego w 2016 roku przez Joannę 
Podgórską). Recenzent wielu rozpraw doktorskich i ha-

bilitacyjnych, służy także jako ekspert Narodowego Centrum Nauki. Jest pomysłodaw-
cą i kierownikiem studiów podyplomowych „Audyt strategiczny w instytucjach pu-
blicznych i prywatnych”, organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. 
Wieloletni Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bierze aktywny udział w życiu 
gospodarczym (m.in. będąc doradcą strategicznym w sferze biznesu, członkiem rad 
nadzorczych). W latach 2009-2010 był szefem zespołu doradców strategicznych Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego. Członek Kapituły Konkursu „Teraz Polska”. Działa 
w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych, takich jak CHER 
(Consortium for Higher Education Researches) i IRSPM (International Research 
Society for Public Management). Przewodniczy Radzie Redakcyjnej czasopisma 
„MAZOWSZE – Studia Regionalne” i zasiada w Radzie Naukowej kwartalnika 
„Central European Economic Journal” (wcześniej: „Ekonomia. Rynek, gospodarka, 
społeczeństwo”).  
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Joanna Podgórska – dr n. ekon. 
Katedra Ekonomii i Finansów 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

ORCID 0000-0002-6625-2767 
jpodgorska@wsiz.edu.pl 

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów. Od 2019 r. 
Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. Kierunku Zarzą-
dzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z sie-
dzibą w Rzeszowie. Od 2013 r. zastępca redaktora na-
czelnego czasopisma o zasięgu międzynarodowym „The 
Financial Internet Quarterly”. W latach 2012-2019 czło-
nek zespołu Instytutu Badań i Analiz Finansowych 
WSIiZ w Rzeszowie. W 2014 r. ukończone studia dok-
toranckie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział 
Nauk Ekonomicznych, kierunek: Gospodarka i rynek – 
Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm. Wy-

kładowca studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia, a także przedmiotów 
z zakresu zarządzania, rynków finansowych i negocjacji. Zainteresowania naukowe 
i badawcze koncentrują się wokół tematu efektywności podmiotów leczniczych, zarzą-
dzania w sektorze usług zdrowotnych, a także negocjacji w biznesie. Autorka publikacji 
z zakresu ekonomii i finansów m.in. w zakresie obszaru sektora zdrowia, a także 
raportów, autorskich kursów i warsztatów. Specjalista ds. organizacji spotkań broker-
skich i konferencji. Członek Komitetu Organizacyjnego trzech międzynarodowych 
konferencji naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji. Uczestnik projektów 
naukowo-badawczych o tematyce efektywności podmiotów leczniczych, uwarunkowań 
efektywności funkcjonowania sektora publicznego, ubezpieczeń w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, finansowania opieki zdrowotnej. Uczestnik zagranicznych poby-
tów naukowych: Kore University of Enna, Włochy (2017), Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, Portugalia (2016), Yasar University, Turcja (2015), Istanbul Com-
merce University, Turcja (2014). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w latach 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009. 
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Lech Poloński – prof. dr hab. n. med. 
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

ORCID 0000-0003-3733-4904 
l.polonski@sccs.pl 

Zatrudniony w II Katedrze i Oddziale Klinicznym Kar-
diologii w latach 1972-1998. 
Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Śląskiego 
UM w latach 1998-2015. 
Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekar-
sko-Dentystycznym w Zabrzu w latach 1996-1999, a nas-
tępnie dziekan tego wydziału w latach 1999-2005. Czło-
nek Senatu SUM w latach 1999-2012. Przewodniczący 
Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych SUM 2002- 
-2005. oraz Komisji ds. Rozwoju Uczelni. 
Konsultant wojewódzki z zakresu kardiologii w woje-

wództwie częstochowskim w latach 1985-1999; Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
kardiologii w województwie śląskim w latach 2001-2015. Członek Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2002-2008. Członek Rady Programowej Na-
rodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób układu sercowo-naczyniowego 
POLKARD 2006-2008 
Główne obszary zainteresowań: ostre zespoły wieńcowe, niewydolność serca, nadciś-
nienie płucne. 
Nagrody i wyróżnienia: Wilhelm Weber Preises, Essen 2005; Nagroda Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego „za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii Badania na Rzecz 
Rozwoju Społeczeństwa 2012; Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamen-
tem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 2019. 
Autor lub współautor 521 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. 
Index Hirscha 33, liczba cytowań 5490. Promotor 43 przewodów doktorskich. Opiekun 
6 przewodów habilitacyjnych. 
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Piotr Łukasz Rutkowski – prof. dr hab. n. med. 
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków  

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –  
Państwowy Instytut Badawczy  

ORCID 0000-0002-8920-5429 
piotr.rutkowski@pib-nio.pl 

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, 
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Koś-
ci i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Narodo-
wego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Narodowej 
Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, pełnił 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Naro-
dowy Instytut Onkologii; absolwent Wydziału Lekar-
skiego Akademii Medycznej w Łodzi. Głównym przed-
miotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz 
mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek 
takich stowarzyszeń, jak ASCO, Connective Tissue On-

cology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejskiej 
Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Commit-
tee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz członek Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 140 oryginalnych 
prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact 
Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 20000, indeks-H 62) oraz kilku podręcz-
ników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik „Chi-
rurgia nowotworów”) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych. 
Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biop-
sji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mię-
saki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), współkoordynator 
Rejestru Klinicznego GIST i Polskiej Grupy Mięsakowej, członek Rady Agencji Badań 
Medycznych, członek International Affair Committee of ASCO, przedstawiciel Cen-
trum Onkologii — Instytutu w Warszawie w Network of Core Institutions EORTC, 
Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka. 
Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.  
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Patryk Rzońca – dr hab. n. med. i n. o zdr. 
Zakład Ratownictwa Medycznego 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

ORCID 0000-0001-7008-1721 
patryk.rzonca@wum.edu.pl 

Ratownik medyczny, nauczyciel akademicki i pracownik 
naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Członek załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Me-
dycznego (HEMS) i zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa 
Medycznego, Organizacji i Planowania Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. 
Autor i współautor licznych publikacji w polskich i za-
granicznych czasopismach naukowych dotyczących 
m.in. medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, 
organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
oraz zdrowia publicznego. Członek komitetów nau-
kowych i organizacyjnych oraz prelegent na konferen-
cjach i kongresach o zasięgu krajowym i międzynarodo-

wym. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. 
Instruktor Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA), w zakresie Pod-
stawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS) i Zaawansowanych Zabiegów Resuscy-
tacyjnych (ACLS). Od 2009 r. praca zawodowa związana z wykonywaniem zawodu 
ratownika medycznego w zespołach ratownictwa medycznego (ZRM), a następnie od 
2014 r. w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego (LZRM). Od 2011 do 2020 r. 
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2020 r. nauczyciel 
akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach pracy nauczyciela 
akademickiego realizuje zajęcia przygotowujące do praktycznego wykonywania zawo-
du, głównie na kierunku ratownictwo medyczne. Laureat nagród za osiągnięcia nau-
kowe, organizacyjne, dydaktyczne i upowszechnianie nauki. 
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Henryk Skarżyński – prof. dr hab. n. med. 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Światowego Centrum Słuchu  

ORCID 0000-0001-7141-9851 
skarzynski.h@ifps.org.pl 

Doktor honoris causa trzech uniwersytetów krajowych 
oraz profesor honorowy uniwersytetów w USA, Europie 
i Azji. Jako pierwszy w świecie przeprowadził operacje 
wszczepienia implantów słuchowych osobom z częścio-
wą głuchotą. Autor kilkuset opowiadań i wierszy, kilku-
dziesięciu scenariuszy filmów dokumentalnych, nau-
kowych, fabularnych, libretta musicalu, tekstów 
piosenek poświęconych swoim pacjentom. Inicjator i or-
ganizator pierwszego w świecie Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego Osób z Zaburzeniami Słuchu 
„Ślimakowe Rytmy”. 
Autor 5084 publikacji, doniesień kongresowych, 59 mo-
nografii naukowych i popularnonaukowych. Laureat 312 

odznaczeń międzynarodowych i krajowych, wyróżnień, m.in. Prezydenta RP, Gruzji, 
Ukrainy, Króla Belgii i Papieża Franciszka. Prezydent 2 kongresów europejskich, 
3 światowych, organizator ponad 200 konferencji, sympozjów, warsztatów naukowych, 
głównie międzynarodowych. Przeprowadził ponad 210 tys. procedur chirurgicznych, 
w tym ponad 1250 operacji pokazowych w kraju oraz w krajach Azji, Ameryki Po-
łudniowej i Europy odzwierciedlających osiągnięcia nauki i medycyny polskiej. Autor 
ponad 150 nowych rozwiązań w medycynie. Członek 22 najważniejszych organizacji 
międzynarodowych, w tym prestiżowych amerykańskich i światowych – jako pierwszy 
lub jeden z nielicznych Polaków w historii. Członek Polskiej Akademii Nauk i Euro-
pejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Laureat plebiscytu „Człowiek Wolności” w 25. rocz-
nicę odzyskania wolności w kategorii nauka. Honorowy obywatel Warszawy i miasta 
Czyżew. Pomysłodawca, organizator i dyrektor ośrodka „Centrum Implantów”, Insty-
tutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Światowego Centrum Słuchu, w którym wykonywa-
nych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. 
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Wiesław Tarnowski – prof. dr hab. n. med. 
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  

ORCID 0000-0003-2638-8595 
tarnowskiwieslaw@me.com 

Lekarz, chirurg, nauczyciel akademicki, pracownik 
naukowo-dydaktyczny. Po ukończeniu studiów rozpo-
czął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 
gdzie pracuje do dzisiaj, pełniąc funkcję Kierownika Kli-
niki. Stworzył od podstaw ośrodek zajmujący się kom-
pleksowym leczeniem pacjentów z otyłością, a także 
operacyjnym leczeniem cukrzycy typu 2 (OAGB u pa-
cjentów z BMI 30-35 kg/m2, badanie kliniczne implan-
tacji systemu Tantalus II w leczeniu cukrzycy typu 2). 
Pełnił lub obecnie pełni funkcje m.in.: Prezesa Sekcji 
Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
członka Honorowego Sekcji ESWL Polskiego Towarzys-

twa Urologicznego, członka honorowego Sekcji Wideochirurgii TChP, członka Zarzą-
du Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, członka Zarządu Sekcji Chirurgii 
Bariatrycznej i Metabolicznej TChP, członka Editorial Board of Videosurgery and 
other mini-invasive techniques, członka komitetu redakcyjnego „Polskiego Przeglądu 
Chirurgicznego”. 
Na dorobek naukowy składa się ponad 170 pozycji opublikowanych w czasopismach 
polskich i zagranicznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Towa-
rzystwo Chirurgów Polskich (TChP), European Association for Endoscopic Surgery 
(EAES), International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO). 
Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach chirurgii baria-
trycznej i metabolicznej, raka jelita grubego, nieswoistych chorób zapalnych jelit, a także 
choroby refluksowej przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony. 
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Włodzimierz Cezary Włodarczyk – prof. dr hab. 
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego,  
Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński 

ORCID 0000-0001-9616-391X 
wlodzimierz.wlodarczyk@uj.edu.pl  

Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy od 1995 r. 
IZP CM UJ w Krakowie, w latach 1991-2016 w Wydziale 
Prawa i Administracji UŁ w Łodzi. Ekspert krajowy 
i międzynarodowy w dziedzinie badania polityki zdro-
wotnej, zdrowia publicznego, systemów zdrowotnych 
i ich reformowania.  
W latach 1976-1990 adiunkt w Instytucie Medycyny 
Pracy w Lodzi, 1990-1991 dyrektor Centrum Organiza-
cji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie, w latach 
1997-2000 dyrektor najpierw Szkoły, potem Instytutu 
Zdrowia Publicznego, ponownie w latach 2012-2016. 
Przez dwie kadencje prodziekan Wydziału ds. nau-
kowych. 

W latach 1980-1995 ekspert i czasowo pracownik Biura Regionalnego WHO w Kopen-
hadze (koordynacja programu „Health Care Reforms in Countries of Central and 
Eastern Europe”), w roku 1990 delegowany do Mongolii jako konsultant. W latach 
2005-2006 ekspert Rady Europy.  
Od 1980 r. członek wielu zespołów przygotowujących opracowania dotyczące refor-

mowania opieki zdrowotnej, w 2004 r. przewodniczący takiego zespołu. Od roku 2012 
w Komitecie Zdrowia Publicznego PAN, jako przedstawiciel Komitetu w 2013 r. przed-
stawiał referat plenarny na konferencji „Zdrowie Polaków” na Zamku Królewskim. Jest 
samodzielnie autorem siedmiu książek (monografii) – ostatnia, to wydane pod jego 
redakcją „Systemy zdrowotne” (PZWL 2001), współautorem, redaktorem i współredak-
torem kilku kolejnych. Napisał ponad 250 artykułów i rozdziałów w książkach, recen-
zentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Od 2003 r. jest redaktorem naczelnym 
czasopisma „Zdrowie i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia”.  
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Paweł Zagożdżon – prof. dr hab. n. med. 
Zakład Higieny i Epidemiologii 
Gdański Uniwersytet Medyczny 

ORCID 0000-0002-2809-0955 
pawel.zagozdzon@gumed.edu.pl 

Lekarz chorób wewnętrznych, psychiatra, nauczyciel 
akademicki i pracownik naukowy GUMed w Gdańsku. 
Był współautorem wielu badań z zakresu epidemiologii 
klinicznej w elektrokardiologii i elektrofizjologii serca, 
oceny jakości życia, farmakoepidemiologicznej analizy 
rejestrów lekowych w psychiatrii oraz epidemiologii ży-
wienia. Prowadził badania nad umieralnością i jakością 
życia osób po utracie pracy w ramach kohortowego 
badania obejmującego populację Gdańska i powiatu 
gdańskiego. Współautor prac będących wynikiem du-
żych badań przekrojowych przeprowadzonych na repre-
zentatywnej próbie populacji polskiej NATPOL2 i POL 
-SENIOR2. Jego dorobek obejmuje ponad 200 publikacji 

i rozdziałów w książkach związanych z szeroko rozumianymi uwarunkowaniami zdro-
wia publicznego, w tym również chorób zakaźnych i z zagadnieniami z zakresu kar-
diologii klinicznej i psychiatrii. Od września 2020 r. pełni funkcję Prodziekana ds. 
Dydaktycznych Wydziału Lekarskiego GUMed. Jest członkiem Komitetu Zdrowia Pu-
blicznego PAN oraz Rady Doradczej Polskiej Filii Cochrane, instytucji zajmującej się 
upowszechnianiem wiarygodnej wiedzy medycznej. Propagator zdrowego życia w opar-
ciu o dowody z dobrej jakości badań naukowych. Podejmuje próby ujęcia w szerszej 
perspektywie roli religijności i uwarunkowań filozofii nauki dla praktyki opieki zdro-
wotnej w psychiatrii. Wcześniej współpracował również z firmami badawczymi, orga-
nizując i nadzorując badania kliniczne fazy III i IV w programach badawczych nad 
rozwojem i nowymi zastosowaniami leków.   
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Piotr Zapadka – dr hab. n. prawn., prof. UKSW 
Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

ORCID 0000-0002-8866-9635  
p.zapadka@uksw.edu.pl  

Adwokat, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy 
Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Kierownik 
Katedry Prawa Finansowego, wieloletni Prodziekan 
i Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UKSW. Ekspert 
w zakresie prawa rynku usług finansowych, prawa 
gospodarczego oraz prawa karnego. Autor cenionych 
publikacji naukowych, wykładowca szkół wyższych i kur-
sów specjalistycznych z zakresu prawa rynku finansowe-
go, prawa bankowego i prawa obrotu instrumentami 
finansowymi. Członek licznych gremiów doradczych 
oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych. Od 1998 r. 
zawodowo związany z rynkiem finansowym jako praw-

nik kluczowych instytucji rynku finansowego, a także jako doradca w wiodących war-
szawskich kancelariach prawniczych. Pracował m.in. dla Generalnego Inspektoratu 
Nadzoru Bankowego, jako Doradca Prezesa NBP, dla Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., dla firmy konsultingowej z tzw. „Wielkiej Czwórki”, a także dla 
wiodących warszawskich kancelarii prawniczych. Aktualnie prowadzi indywidualną 
kancelarię adwokacką w Warszawie.   
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Tomasz Zdrojewski –  prof. dr hab. n. med. 
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii,  

Gdański Uniwersytet Medyczny 
Komitet Zdrowia Publicznego PAN 

ORCID 0000-0001-6015-8561 
tomasz.zdrojewski@gumed.edu.pl 

Lekarz, internista, nauczyciel akademicki i pracownik 
naukowy GUMed w Gdańsku i NIZP-PZH w Warszawie. 
Ekspert krajowy i międzynarodowy w dziedzinie moni-
torowania, prewencji i modelowania chorób niezakaź-
nych, w szczególności chorób serca i naczyń, czynników 
ryzyka: nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych 
i cukrzycy, oraz w polityce zdrowotnej. 
W latach 2012-2020 przewodniczący Komitetu Zdrowia 
Publicznego PAN. Dorobek to ponad 350 publikacji (su-
maryczny IF wynosi ponad 1030 pkt) i rozdziałów 
w książkach, w tym 170 prac oryginalnych analizujących 

m.in. sytuację zdrowotną w Polsce, Europie i USA. Stypendysta Fundacji Kościusz-
kowskiej w Uniwersytecie w Bostonie i Columbus w USA oraz A. von Humboldta 
w Wuerzburgu. W latach 2002-2008 sekretarz oraz 2016-2017 przewodniczący zespołu 
ds. opracowania Narodowego Programu POLKARD, były doradca Prezydenta RP ds. 
zdrowia; w latach 2016-2020 członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz 
ogólnopolskich zespołów w zakresie chorób serca i geriatrii. W okresie 2011-2014 
członek Komitetu Naukowego European Society of Cardiology (CPC ESC). Od 2014 
r. przewodniczący Komisji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) ds. współ-
pracy z administracją rządową i Parlamentem RP, zaś od 2019 r. przewodniczący Sekcji 
Prewencji i Epidemiologii PTK. Autor lub współautor ogólnopolskich i regionalnych 
projektów: NATPOL 1997, 2002 i 2011, Polski Projekt 4 Miast, Polski Projekt 400 
Miast, Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013, SOPKARD 1999-2018, WOBASZ 2004-2006, 
WOBASZ Senior, WOBASZ II, PolSenior, PolSenior2, NOMED-AF oraz Rejestru 
AMI-PL. Współautor analizy IMPACT oraz FRESHER dla Polski. Krajowy koordyna-
tor projektu Euroheart Survey II. W ostatniej dekadzie organizator cyklu konferencji 
„Jak poprawić zdrowie Polaków” na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureat nagród 
za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne i upowszechnianie nauki.  
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Andrzej Zieliński – prof. dr hab. n. med. 
ORCID 0000-0002-4513-9415 

aziel2711@gmail.com 

Dyplom lekarza uzyskał w Akademia Medycznej w War-
szawie w 1965 r., a studia w dziedzinie epidemiologii 
ukończył w State University of New York, School of 
Public Health w 1998 r. Jest specjalistą chorób wew-
nętrznych II stopnia oraz specjalistą epidemiologii. 
Po ukończeniu studiów przez 14 lat pracował w Zakła-
dzie Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej w War-
szawie. Przez kolejne dziesięć lat pracował jako lekarz 
internista, a w 1999 r. podjął pracę w Zakładzie Epide-
miologii PZH (obecnie NIZP-PZH-BIP), w którym 
pracował do 2018 r. W latach 2003-2010 był kierowni-
kiem tego Zakładu. Od 2002 r. do 2013 r. – Krajowy 

Konsultant ds. Epidemiologii. Od 2000 r. do 2017 r. Redaktor Naczelny „Przeglądu 
Epidemiologicznego”.  
W latach 2004-2010 był członkiem Advisory Forum ECDC (Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) 
Obecnie, od 10 maja 2021 jest zatrudniony jako doradca w Głównym Inspektoracie 
Sanitarnym w Departamencie Przeciwepidemicznym i Ochrony Sanitarnej Granic.  
Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych. We wczesnym okresie pracy naukowej 
zajmował się elektrofizjologią układu bodźczo-przewodzącego serca oraz neuroregula-
cją krążenia. W okresie pracy w dziedzinie epidemiologii jego głównym przedmiotem 
zainteresowania było bezpieczeństwo i skuteczność szczepień oraz rozumowania przy-
czynowe w badaniach epidemiologicznych i warunki poprawności wniosków wypro-
wadzanych z tych badań.  
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Marek Zuber 
zubermar@gmail.com 

Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elek-
troniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo- 
Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako ana-
lityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym 
i połączonym BPH PBK. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał również jako Główny Ekonomista w firmie 
doradztwa Finansowego TMS i TMS Brokers, oraz 
Główny Ekonomista Internetowego Domu Maklerskie-
go. Był także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie 
jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach po-
dyplomowych w Akademii WSB oraz w Akademii Leo-
na Koźmińskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach 
podyplomowych na SGH.  

Równolegle od 2002 roku prowadzi działalność w zakresie sporządzania prognoz ma-
kroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jest 
także inwestorem.  
Zasiada lub zasiadał w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Euro-
cash.  
Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzo-
nym nagrodą „Polityczny doradca roku”. 
Był także m.in. członkiem Zespołu do Spraw Reformy Służby Zdrowia przy ministrze 
Zbigniewie Relidze i doradcy do spraw zdrowia prezydenta Lecha Kaczyńskiego To-
maszu Zdrojewskim.  
Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach. 
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