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Ja, albo moja Instytucja (uczelnia, szpital, poradnia, NZOZ itp.), otrzymalafn/-em w 2011 i 2012 rolcu wynagrodzenie lub irodki finansowe od 
krajowych lub zagranlcznych podmiotdw gospodarczych w ramach prowadzonych przeze mnie nast̂ pujqcych aktywnoici: 

Uwaga! W tabeli nalezy podai te podmioty dziatajqce w szeroko poj^tym systemie ochrony zdrowia, m.in. firmy formaceutyczne, producentow 
sprzftu medycznego itp., z ktdrymi wspotproca maze bye zrodtem potencjolnego konfliktu interesdw w toku oprocowywonio Zaiecen klinicznych PTD; 
nie nalezy w niej umieszczac placdwek zajmujqcych si^ bezposrednio finansowaniem nauki, jak np. uniwersytety, NCN czy MNiSW oraz placdwek 
leczniczych, jak np. szpitale, poradnie itp. 

Lp. Rodzaj aktywnoscj TAK/NIE 
(proszQ 

zaznaczyd) 

Nazwa podmlotu 
przekazuj^cego wynagrodzenie 

lub Srodki finansowe 

Uwagi 

1 Granty naukowe lub edukacyjne Nie 
2 Prowadzenie badan klinicznych (np. jako 

gfowny badacz, wspofbadacz, cztonek 
komitetu naukowego lub nadzorujqcego) 

Tak Polfa Tarchomin, Bioton, 
Servier,Novartls, Sanofi 

3 Wsparcie w pracy naukowej poprzez 
przekazanie probek lekow, sprz^tu 
laboratoryjnego itp. 

Nie 

4 Pokrycie kosztow podrozy, 
zakwaterowania i udziatu w zjazdach 
naukowych, konferencjach Itp. 

Tak 
Bioton, Berlin Chemie, Eli Lilly, 

Bayer, Servier, Polfa Tarchomin, 
Novo Nordis, Polpharma, 

5 Honoraria zwiqzane z przygotowaniem 
protokotu badania, opracowaniem 
danych naukowych, napisaniem, 
recenzowaniem, redagowaniem artykutu, 
monografii, ksî zki i innych publikacji Itp. 

Tak 
Bioton,, Berlin Chemie, Eli Lilly, 
Bayer, Servier, Polfa Tarchomin, 

Novo Nordis, Polpharma, 
Teva,Bayer,Roche,MSD,Bristo -

Myers Squibb, Astra Zeneca, 
AdametKrka, Boerlinger 

Ingelheim, Krka 
6 Konsultacje, udziat w spotkaniach i/lub 

cztonkostwo w radach naukowych (tzw. 
advisory boards) 

Tak 
Bioton 

7 Honoraria zwiqzane ze sporzqdzenlem 
opinii eksperckich Tak 

Bioton,Avafarm,Natur Product 

8 Honoraria zwi^zane z przygotowaniem 
i/lub wygtoszeniem wyktadow, 
prezentacji naukowych /edukacyjnych, 
prowadzeniem szkoleh, udzielanlem 
wywiadow itp. 

Tak 
Bioton, Berlin Chemie, Eli Lilly, 

Bayer, Servier, Polfa Tarchomin, 
Novo Nordis, Polpharma, 

Teva,Bayer,Roche,MSD,Bristo -
Myers Squibb, Astra Zeneca, 
Grunenthal, Krka, Avafarm, 

Adamed, Pharma Nord 
9 Posiadane udzialy/akcje, zajmowane 

stanowiska w radach nadzorczych lub 
zarzqdach 

Nie 

10 Zatrudnienie w firmach farmaceutycznych Nie 
11 Inne 

Wyrazam zgod^ na publikacji ww. danych na stronie internetowej PTD. Tak ^ 
Ps. Dane obejmujq caty okres mojej wspotpracy z przemystem farmaceutypznym, producentami sprz^tu medycznego. 
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