
Zarządzenie Nr 164/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 21 października 2020 roku 

 

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego 

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury niezbędnej do rejestracji 

niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Badanie kliniczne 2 fazy oceniające 

skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg 

seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej” 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

26 czerwca 2019 roku, w związku z przystąpieniem przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

do projektu pn. „Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania 

kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej” 

finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, związanego z prowadzeniem 

niekomercyjnego badania klinicznego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w roli 

Sponsora zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W celu prawidłowej oraz efektywnej realizacji projektu pn. „Badanie kliniczne 2 fazy 

oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym 

przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej” finansowanego przez Agencję 

Badań Medycznych, związanego z prowadzeniem niekomercyjnego badania klinicznego 

przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w roli Sponsora powołuje się Zespół 

Koordynujący ds. przygotowania i przeprowadzenia procedur niezbędnych do rejestracji 

niekomercyjnego badania klinicznego, zwany dalej Zespołem,  w składzie: 

1) Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos – Dyrektor Szkoły Doktorskiej  

– Przewodniczący Zespołu; 

2) Prof. dr hab. Konrad Rejdak – Koordynator Badania, Kierownik Naukowy 

Projektu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Członek Zespołu; 

3) Dr hab. Anna Serefko – Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny  

– Członek Zespołu; 

4) Dr Dariusz Baranowski – Członek Zespołu Badawczego, Klinika Neurologii 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie – Członek 

Zespołu; 

5) Dr Sebastian Szklener – Członek Zespołu Badawczego, Klinika Neurologii 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie – Członek 

Zespołu; 

6) Dr Agnieszka Głowacka – Ekspert ds. Badań Klinicznych – Członek Zespołu; 

7) Dr Katarzyna Stanik-Filipowska – Ekspert ds. obsługi prawnej Badań Klinicznych 

– Członek Zespołu; 

8) Katarzyna Wasilewska – Kierownik Działu Wdrażania Projektów – Członek 

Zespołu; 

9) Magdalena Mazur – Specjalista ds. Badań Klinicznych, Sekcja ds. Wdrażania 

Projektów Badań Klinicznych – Członek Zespołu. 



2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. 

3. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą brać udział na prawach Członków 

Zespołu, osoby wskazane przez Przewodniczącego Zespołu spośród pracowników 

Uczelni oraz Partnerów Projektu. 

4. Zespół może prowadzić prace w trybie zdalnego uzgadniania stanowisk, w szczególności 

z zastosowaniem środków korespondencji elektronicznej, chyba że Przewodniczący 

zarządzi inaczej. 

 

§ 2 

 

Do zadań Zespołu należy opracowanie dokumentów i przeprowadzenie procedur niezbędnych 

do zarejestrowania badania tj. uzyskania pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz 

pozwolenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych na przeprowadzenie niekomercyjnego badania klinicznego, 

w związku z prowadzeniem przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie badania w roli 

Sponsora, w szczególności: 

1) opracowanie i skompletowanie wniosku wraz z listem przewodnim, niezbędnego 

do uzyskania opinii właściwej Komisji Bioetycznej o planowanym badaniu klinicznym, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 

wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu 

leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. 

z 2018 poz. 1994); 

2) opracowanie i skompletowanie wniosku wraz z listem przewodnim niezbędnego 

do uzyskania zgody na przeprowadzenie badania klinicznego do Prezesa URPL zgodnie z 

Rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1; 

3) opracowanie i złożenie wniosku w jęz. angielskim do bazy EudraCT zgodnie z wzorem 

dostępnym na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków; 

4) opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku do Komisji Bioetycznej 

oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych , m.in.: 

a) finalnej/ostatecznej wersji protokołu badania klinicznego zatwierdzonego przez 

Sponsora, 

b) streszczenia do protokołu badania, 

c) wzoru karty obserwacji dla pacjenta (CRF), 

d) wzoru ogłoszenia rekrutacyjnego dla uczestników badania, 

e) wzoru formularza świadomej zgody pacjenta, 

f) wzoru informacji dla pacjenta, 

g) wzoru formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika badania 

klinicznego związanych z jego udziałem w badaniu klinicznym,   

h) informacji o wysokości odszkodowania lub rekompensaty przewidzianych 

w przypadku ewentualnego uszkodzenia ciała lub zgonu spowodowanego 

uczestnictwem w badaniu klinicznym,  

i) oświadczenia sponsora o rozpoczęciu badania klinicznego niekomercyjnego, 

j) opisu finansowania badania, 



k) informacji na temat transakcji finansowych, rekompensat wypłacanych 

uczestnikom badania oraz badaczom lub ośrodkom badawczym,  

w których jest prowadzone badanie kliniczne, za udział w badaniu klinicznym, 

l) opisu wszelkich innych umów między sponsorem a ośrodkiem badawczym, 

w którym prowadzone jest badanie kliniczne, 

m) wzoru oznakowania badanego produktu leczniczego/placebo (treści etykiety, 

sposobu nadawania numerów randomizacyjnych (listy numerów dla produktu 

i placebo, sposobu zapakowania),  

n) niezbędnych wzorów m.in.: umów pomiędzy sponsorem, badaczem i ośrodkiem 

badawczym  (np.: umowy o poufności, umowy trójstronnej); 

5) przeprowadzenie procesu kwalifikacji głównych badaczy oraz ośrodków badawczych, 

w tym m.in.: opracowanie niezbędnych dokumentów dotyczących kwalifikacji ośrodków 

badawczych i badaczy oraz podpisania umów trójstronnych; 

6) współpraca z Partnerami projektu w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji 

dotyczącej produktu leczniczego i placebo; 

7) współpraca z innymi działami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kwestiach 

dotyczących uruchomienia badania klinicznego.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

     Rektor  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


