
   Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, 

lekarz - specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, pracownik naukowy Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie kierownik Katedry i Kliniki 

Medycyny Paliatywnej, gdzie stworzyła Pracownię Geriatrii), absolwentka Akademii 

Medycznej w Poznaniu i European Academy for Medicine of Aging (Sion, Szwajcaria; 2008); 

Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (wcześniej 

w latach 2009-2013 członek Zarządu Głównego Towarzystwa); wiceprezes Kolegium 

Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce (wcześniej w latach 2006-2013 Prezes); członek 

Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

doradca stały Komisji Polityki Senioralnej obecnej kadencji Sejmu, członek Rady Naukowej 

przy Ministrze Zdrowia; członek European Union Geriatric Medicine Society (w latach 2006-

2013 członek Zarządu Głównego organizacji), przedstawiciel Polski w European Union of 

Medical Specialists - Geriatric Section; ekspert współpracujący przy tworzeniu 

Wielkopolskiego Programu na rzecz osób starszych do roku 2020, ekspert Miejskiej Rady 

Seniorów w Poznaniu, lider polskiego zespołu w konsorcjum realizującym grant Unii 

Europejskiej H2020-PHC-2014 pt. ENRICHME “Enabling Robot and assisted living 

environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly”, odpowiedzialnego 

m.in. za zdefiniowanie potrzeb osób starszych i walidację robota w środowisku, 

zaangażowana w prace konsorcjum DEDIPAC KH (Determinants of Diet and Physical 

Activity Knowledge Hub) - project realizowany w latach 2013-2016; aktywny członek 

ELTECA - International Postgraduate School in long-term care - organizacji wyznaczającej 

kierunki rozwoju opieki długoterminowej nad osobami starszymi w krajach europejskich, 

w tym opieki nad chorymi z zespołami otępiennymi. Wcześniej m.in.: w latach 2014-2015 

konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii; 2008-2015 członek Zespołu ds. Gerontologii przy 

Ministrze Zdrowia, w ramach tego m.in. współtwórca standardów opieki geriatrycznej 

w Polsce; 2012-2015: członek grupy roboczej przy Ministrze Zdrowia ds. realizacji projektu 



systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie 

opieki geriatrycznej; 2012-2014: ekspert z ramienia Polski w projekcie CASA (Consortium 

for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - 

zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia oraz pomocy społecznej dotyczących osób 

starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa w ramach 

projektu Inicjatywy Regionalnej INTERREG IVC); 2014: ekspert World Health & Design 

Forum (WHDF; Eithoven, Holandia: ‘Reshaping the Future of Health Care by creating better 

lives for people’ (www.whdf2014.com); 2007-2011: realizator badania charakteryzującego 

proces starzenia w Polsce - PolSenior: Medyczne, psychologiczne, socjologiczne 

i ekonomiczne aspekty starzenia się ludzi w Polsce, 2007-2010: przedstawiciel polskich 

organizacji pozarządowych jako członek Health Expert Group w AGE-platform (Bruksela, 

Belgia; AGE-platform = The European Older People’s Platform - organizacji zajmującej się 

walką o równouprawnienie osób starszych w krajach Unii Europejskiej. Od lat zaangażowana 

w tworzenie opieki nad osobami starszymi, w tym opieki geriatrycznej w Polsce oraz badania 

nad starością; autorka ponad 200 publikacji z dziedziny geriatrii i gerontologii. 


