
KONFERENCJA

27 - 28 WRZEŚNIA 2017 r.

BADANIA KLINICZNE 2017    

·         Jak powstaje koncepcja i protokół badania klinicznego?
·         Protokół badania klinicznego - aspekty kliniczne i  rejestracyjne.
·         ZMIANY wynikające z wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia 
          o Ochronie Danych.
·         Planowane ZMIANY w polskich przepisach.
·         Rozwiązania dotyczące podziału �nansowania świadczeń pomiędzy NFZ 
          a sponsora.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONAT MEDIALNY :



Sylwia Nowińska-Orzeszek Ewelina Kotnowska

zapraszam do udziału w konferencji na temat : „BADANIA KLINICZNE 2017”, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2017 
roku w Regent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23 w Warszawie.

Pan Piotr Iwanowski zaprezentuje kwestie związane z powstaniem koncepcji  i protokołu badania klinicznego natomiast 
Prof. dr hab. n. med.  Piotr Fiedor były dyrektor Narodowego Instytutu Leków przedstawi temat dotyczący aspektów 
klinicznych i rejestracyjnych protokołu badania klinicznego.

Niezależny ekspert Pan Marek Surowiec zaprezentuje kwestie związane z raportami bezpieczeństwa składanymi zgodnie 
z wymaganiami NOWEGO Rozporządzenia oraz ich ocena.

Ponadto podczas spotkania eksperci z zakresu badań klinicznych omówią m.in. tematy:

·         Jak zmienia się proces wydawania pozwoleń na badania kliniczne w Unii Europejskiej?
·         Możliwe rozwiązania dotyczące podziału �nansowania świadczeń pomiędzy NFZ a sponsora.
·         Planowane zmiany w polskich przepisach.
·         Planowane ułatwienia dla niekomercyjnych badań klinicznych.
·         Badania kliniczne w obszarze �nansowania świadczeń zdrowotnych.
·         Aspekty podatkowe w badaniach klinicznych.
·         Rozporządzenie nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych 
        u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE.
·         Zmiany wynikające z wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO; GDPR).

Szanowni Państwo,
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rejestracja uczestników

WYKŁAD
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09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30- 15:30

Przerwa kawowa
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Zakończenie pierwszego 
dnia spotkania

15:30 - 15:45

15:45 - 17:00

17:00 

09:30 - 10:00    - Kawa powitalna i rejestracja uczestników
10:00 - 11:00    - Wykład

Badania kliniczne produktów leczniczych – jak zmienia się proces wydawania 
pozwoleń na badania kliniczne w Unii Europejskiej

• Aktualny model wydawania pozwolenia na badania kliniczne 
• Voluntary Harmonization Procedure 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 536/2014 z dnia 
 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych 
 stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE

PRELEGENT:    Ewa Ołdak       -  niezależny ekspert

11:00 - 11:15    - Przerwa Kawowa
11:15 - 12:45    - Wykład 

Raporty bezpieczeństwa składane zgodnie z wymaganiami nowego 
Rozporządzenia oraz ich ocena.

1) Podstawowe zasady organizacji Receptariusza Szpitalnego.
2) Komitet Terapeutyczny i jego rola w tworzeniu Receptariusza Szpitalnego.
3) Szpitalna Lista Leków jako część Receptariusza Szpitalnego.
4) Rola Receptariusza Szpitalnego w organizacji udzielanych świadczeń 
     zdrowotnych.

PRELEGENT:    Prof. Dr hab. Med. Michał Nowicki      -  Klinika Nefrologii
    Hipertensjologii i Transplantologii Nerek 
    – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12:45 - 13:30    - Lunch
13:30 - 15:30    - Wykład

Protokół badania klinicznego - aspekty kliniczne i rejestracyjne.

• Badania kliniczne komercyjne i niekomercyjne w aspekcie zdrowego 
 społeczeństwa.
• Badania kliniczne przedrejestracyjne i porejestracyjne- dlaczego ważne.
• Badania kliniczne produktów leczniczych orphanowskich, biologicznych 
 i ATMP.
• Punkty początkowe i końcowe protokołu badania klinicznego.

PRELEGENT:    prof. dr hab. n. med.  Piotr Fiedor        -  Były dyrektor 
     Narodowego Instytutu Leków

 

15:30 - 15:45    - Przerwa Kawowa
15:45 - 17:00    - Wykład

1. Zmiany w badaniach klinicznych wynikające z rozporządzenia
2. Planowane zmiany w polskich przepisach, w tym:
 a) Ocena etyczna wniosków
 b) Udział organizacji pacjenckich
 c) Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczestnikom badania 
     klinicznego
 d) Odszkodowanie i ubezpieczenie w badaniach klinicznych
3. Planowane ułatwienia dla niekomercyjnych badań klinicznych
4. Możliwe rozwiązania dotyczące podziału �nansowania świadczeń pomiędzy 
     NFZ a sponsora

PRELEGENT:    prelegent do potwierdzenia

17:00                   - Zakończenie pierwszego dnia spotkania

 

AGENDA KONFERENCJI PROGRAM
27 września
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09:00 - 09:30    - Kawa powitalna i rejestracja uczestników
09:30 - 10:30    - Wykład

Za kulisami sponsora: jak powstaje koncepcja i protokół badania klinicznego

PRELEGENT:    Piotr Iwanowski       -  członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz 
    Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

10:30 - 10:45    - Przerwa Kawowa
10:45 - 13:15    - Wykład 

1. Badania kliniczne w obszarze �nansowania świadczeń zdrowotnych:
 - Regulacje prawne dotyczące �nansowania badan klinicznych
 - Badania komercyjne i niekomercyjne a �nansowanie świadczeń przez 
   NFZ
 - Problem podwójnego �nansowania świadczeń – co �nansuje sponsor, 
    a co może być rozliczane w ramach umów z NFZ
2. Aspekty Podatkowe w badaniach klinicznych

PRELEGENT:    Adam Twarowski      -  radca prawny, legislator

13:15 - 13:45    - Lunch
13:45 - 15:45    - Wykład 

1. Projekt zmian ustawy Pf w zakresie możliwości wyrażenia przez Ministra Zdrowia 
    zgody na podawanie pacjentom badanych produktów leczniczych bądź 
    niedopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, które mają zostać 
    zarejestrowane „centralnie” na podstawie rozporządzenia 726/2014 
    - compassionate use,

2. Rozporządzenie nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań 
     klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 
    2001/20/WE:

 

- wstęp - krótka charakterystyka nadchodzących zmian w polskim ustawodawstwie – 
    jak nowe rozporządzenie unijne zmieni dotychczasowy ład badań klinicznych w Polsce, 
- przepisy przejściowe, od kiedy dla jakich postępowań będziemy stosować nowe 
    regulacje: czy rozpoczniemy stosowanie nowego rozporządzenia od 28 maja 2016 r.? 
    czy organy UE są gotowe do stosowania nowej regulacji?
- postępowanie związane z rejestracja badan klinicznych: schemat nowej procedury 
   rejestracji badan klinicznych – elementy nowego sposobu postępowania z wnioskami 
   krok po kroku.

PRELEGENT:    Piotr Waniewski      -  radca prawny wspólnik w Kancelarii Prawnej 
    Waniewscy Legal

15:45 - 16:00    - Przerwa Kawowa
16:00 - 17:00    - Wykład

Ochrona danych osobowych w badaniach klinicznych

1. Administrator danych osobowych - sponsor czy ośrodek badawczy?
2. Klauzula zgody, dokumenty wewnętrzne, zgłoszenie do GIODO.
3. Zmiany wynikające z wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
     Danych (RODO; GDPR).

PRELEGENT:    apl. adw. Wiktor Krzymowski.       -  aplikant adwokacki

17:00                   - Zakończenie konferencji oraz wręczenie certy�katów

 

AGENDA KONFERENCJI PROGRAM
28 września
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PRELEGENCI

 prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor
Były dyrektor Narodowego Instytutu Leków. Po otrzymaniu dyplomu lekarza rozpoczął prace w 

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i pracuje do chwili obecnej prowadząc zajęcia dydaktyczne 

i praktyczne ze studentami. Zainteresowania kliniczne w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej 

i transplantacyjnej realizuje w Szpitalu Klinicznym "Dzieciątka Jezus" w Warszawie. Jest nauczycielem 

akademickim i klinicysta zaangażowanym w wielu projektach realizowanych przez zespół Ministra 

Zdrowia, jako Ekspert pracuje w komisjach i komitetach naukowych i krajowych i międzynarodowych 

(URPL, EMA). Realizował wiele prestiżowych projektów naukowych w kraju i USA , a wyniki badan 

wdrożył bezpośrednio do kliniki. Dorobek naukowy to ponad 180 opracowań naukowych: publikacji 

naukowych o zasięgu międzynarodowym, podręczników akademickich, wykładów na zaproszenie i 

prestiżowych wystąpień na konferencjach naukowych.

 Wiktor Krzymowski
aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie ochrony zdrowia, farmaceutycznym, kosmetycznym 

oraz w  prawie żywnościowym. Doradza m.in. w zakresie badań klinicznych, nabywania podmiotów 

leczniczych, dystrybucji detalicznej i hurtowej leków oraz informacji zamieszczanych na opakowaniach. 

Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Prelegent na konferencjach naukowych i 

branżowych.

Piotr Iwanowski 
Z wykształcenia lekarz, ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 

studiował także na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu we Fryburgu (Niemcy). Po studiach 

pracował jako asystent w klinice uniwersyteckiej, od 1999r. związał się z badaniami klinicznymi leków dla 

przemysłu farmaceutycznego – początkowo jako monitor badań, specjalista ds. zapewnienia jakości 

klinicznej i audytor, następnie kierownik w pionie operacyjnym na teren Polski, a następnie regionu Europy 

Środkowej i Wschodniej. Aktualnie konsultant ds. badań klinicznych w Europie w farmaceutycznym 

koncernie Wockhardt. Autor publikacji i wystąpień oraz wykładowca z zakresu badań klinicznych. W latach 

2007 – 2013  członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Doktor 

nauk medycznych w zakresie genetyki klinicznej.

         Piotr Waniewski
Radca prawny, partner w kancelarii prawnej WANIEWSCY LEGAL. Zajmuje się problematyką z zakresu „life 

sciences”. Były wieloletni pracownik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych. Posiada wiedzę na temat praktycznej strony stosowania ww. przepisów oraz 

dzięki swojemu doświadczeniu potra� wskazać wymagania oraz oczekiwania jakie organy administracji 

państwowej stawiają przed wnioskodawcami. Posiada również doświadczenie w obsłudze szeroko 

pojętego business’u. Współtworzona przez niego kancelaria prawna zajmuje się obsługą prawną 

podmiotów działających m. in. na rynku farmaceutycznym oraz wyrobów medycznych. Od wielu lat szkoli 

z zakresu przepisów dotyczących life sciences. Brał udział przy tworzeniu wielu aktów prawnych.



Lorem ipsum

PRELEGENCI

 Wiktor Krzymowski
aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie ochrony zdrowia, farmaceutycznym, kosmetycznym 

oraz w  prawie żywnościowym. Doradza m.in. w zakresie badań klinicznych, nabywania podmiotów 

leczniczych, dystrybucji detalicznej i hurtowej leków oraz informacji zamieszczanych na opakowaniach. 

Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Prelegent na konferencjach naukowych i 

branżowych.

 Dr Ewa Ołdak
Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 10 lat pracowała jako asystent/adiunkt w 

Zakładzie Mikrobiologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora 

nauk biologicznych. W Urzędzie Rejestracji PLWMiPB pracuje od 2008 roku, od 2012 roku pełni funkcję 

zastępcy dyrektora w Departamencie Badań Klinicznych. 

Dr inz. Marek Surowiec
Absolwent biotechnologii na Politechnice Warszawskiej, doktorat obronił na Polskiej Akademii Nauk, 

stypendysta fundacji Aleksandra von Humboldta. Pracował w działach R&D �rm farmaceutycznych i 

agrochemicznych. Od 2009 roku związany z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych gdzie zajmuje sie ocena dokumentacji jakościowej produktów 

leczniczych w tym produktów biologicznych. Od 2012 roku uczestniczy w spotkaniach Biological Working 

Party w ramach Europejskiej Agencji Leków i bierze udział w ocenie produktów biologicznych. Dodatkowo 

zajmuje sie ocena dokumentacji składanej podczas rejestracji badan klinicznych z produktami leczniczymi 

w tym
biologicznymi produktami leczniczymi.

     Adam Twarowski    
• 1994 - 2006 - pracował w administracji rządowej, jako radca prawny, m. in. w Ministerstwie 

Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia (Dyrektor Biura Rady oraz Dyrek-

tor Biura Prawnego). 

• 2007 - 2012 - wspólnik w Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy Sp. k., specjalizującej się w 

sprawach z zakresu zamówień publicznych, �nansów publicznych oraz prawa medycznego i ochrony 

zdrowia

• 2012 - 2014 - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia

• 2014 – 2016 - Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych Centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych

• Obecnie - prowadzi własną kancelarię prawną oraz of counsel w TaylorWessing e/n/w/c E. 

Stobiecka Kancelaria prawna sp. k., wykładowca z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia na 

studiach MBA na Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodniczący Komisji bioetycznej przy Centrum Onko-

logii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz dyrektor 

zarządzający w Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia



Zgłoszenia przesłane do dnia 06.09.2017 r Zgłoszenia przesłane od dnia 07.09.2017 r

2900 PLN 3200 PLN 

      BADANIA KLINICZNE 2017

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń
Cena spotkania obejmuje koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. W celu uzyskania informacji o spotkaniu proszę skontaktować się z Działem Sprzedaży 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do organizatora umowy- zgłoszenia i dokonanie wpłaty na podstawie faktury proforma lub umowy - zgłoszenia na conajmniej 1 dni.
przed rozpoczęciem spotkania niezależnie od daty otrzymania faktury VAT . Wpłaty należy dokonać na konto

Gdyby spotkanie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zwróci pełną kwotę

zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany miejsca przeprowadzenia spotkania z przyczyn niezależnych oraz dokonywania
ewentualnych zmian w programie spotkania. W przypadku odwołania spotkania zwracamy uczestnikom koszty uczestnictwa.

8. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego.

3. Osobą z którą, należy się kontaktować w sprawie spotkania jest:

i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

w spotkaniu nt.


