Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Stowarzyszenie GCPpl, INARMA oraz PolCRO organizują drugą edycję konkursu branżowego
Liderzy Badań Klinicznych. Jest to inicjatywa mającą na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy oraz
promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania wśród osób pracujących w naszej branży.
Do I edycji zarejestrowało się prawie 400 osób.
Konkurs ma za zadanie przynieść zysk przede wszystkim Wam, firmom prowadzącym badania kliniczne
w Polsce. Oczekujemy, że osoby pracujące w obszarze badań klinicznych zaczną się chętniej
samodoszkalać oraz dbać o poziom swojej wiedzy i rozwój umiejętności, przynosząc nieocenione korzyści
dla Waszych organizacji oraz całej branży. Dodatkowo wyłonienie zwycięzcy z Waszego grona, będzie
świadczyło o wyjątkowości firmy oraz środowiska, w którym dana osoba pracuje.
Sukces tego projektu jest naszym wspólnym celem i potencjalnie ogromną korzyścią dla branży. Jego
powodzenie nie będzie jednak możliwe bez Waszego wsparcia i promowania idei konkursu wewnątrz
Waszych Organizacji.
Serdecznie zachęcamy do podzielenia się załączoną informacją z Waszymi pracownikami.
Ogłoszenie zwycięzców zaplanowane jest na 23 maja 2019, podczas konferencji z okazji
Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu, Karolem Szczukiewicz
(karol.szczukiewicz@gmail.com, tel. +48 660 725 797).

Dear Colleagues,
GCPpl Association, INARMA and PolCRO is organizing the second edition of the industry competition
Clinical Trials Leaders. It is an initiative aimed at constantly raising the level of knowledge and promoting
behaviors and attitudes worth imitating among people working in our industry. Almost 400 people
registered for the first edition of the competition.
The competition is supposed to bring profit to all of you, the companies conducting clinical trials in Poland.
We expect that people working in the clinical trials area would be more willing to care for the level of their
industry knowledge and professional skills development, bringing invaluable direct benefits to your
organizations and the entire industry. In addition, selecting the winner from your company will be a proof
of the company's uniqueness.
The success of this project is our common goal and potentially would be a huge benefit for the industry.
However, its success will not be possible without your direct support and promotion of the idea of the
competition within your organization.
We encourage you to share the enclosed information with your employees.
The announcement of the winners will take place on 23 May 2019, during the conference on the
International Clinical Trials Day.
In case of any questions please contact the
(karol.szczukiewicz@gmail.com, mob. +48 660 725 797).
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