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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne 

 

(druk nr 1102) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. Nr 

45, poz. 271, z późn. zm.)  

 

Art. 37ca. 

1. Sponsor może przenieść własność całości lub części danych albo prawa do dysponowania 

całością lub częścią danych związanych z badaniem klinicznym na inny podmiot. 

2. Przeniesienie przez sponsora praw, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze pisemnej 

umowy. 

3. Podmiot, który uzyskał własność całości lub części danych związanych z badaniem 

klinicznym albo prawo do dysponowania danymi: 

1)   przekazuje niezwłocznie pisemną informację o nabyciu praw do tych danych 

Prezesowi Urzędu; 

2)   odpowiada tak jak sponsor za przechowywanie dokumentów w sposób zapewniający 

ich stałą dostępność na żądanie właściwych organów. 

<2) odpowiada tak jak sponsor za przechowywanie dokumentów w sposób 

zapewniający ich stałą dostępność na żądanie: 

a) właściwych organów, 

b) Narodowego Funduszu Zdrowia – w odniesieniu do badań klinicznych 

niekomercyjnych.> 

 

Art. 37k. 

1. Sponsor finansuje świadczenia opieki zdrowotnej związane z badaniem klinicznym i objęte 

protokołem badania klinicznego, które nie mieszczą się w zakresie świadczeń 

gwarantowanych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności dostarcza 

bezpłatnie uczestnikom badania klinicznego badane produkty lecznicze, komparatory oraz 

urządzenia stosowane do ich podawania. 

1a. Świadczenia opieki zdrowotnej: 

1)   niezbędne do usunięcia skutków pojawiających się powikłań zdrowotnych 

wynikających z zastosowania badanego produktu leczniczego, 

2)   których konieczność udzielenia wyniknie z zastosowania badanego produktu 

leczniczego, 
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3)   niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do udziału w badaniu klinicznym 

- sponsor finansuje również, jeżeli świadczenia te są świadczeniami gwarantowanymi w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

<1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do sponsora badań klinicznych 

niekomercyjnych w stosunku do: 

1) świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych uczestnikom badania klinicznego 

niekomercyjnego będących świadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

2) finansowania produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w 

art. 23a ust. 1 pkt 2–5, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazami określonymi w art. 37 

ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

3) produktów leczniczych, co do których została wydana zgoda na refundację przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia w trybie określonym w art. 39 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

4) świadczeń opieki zdrowotnej, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

1c. Włączenie uczestnika, o którym mowa w ust. 1b, do badania klinicznego 

niekomercyjnego następuje po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody na 

poinformowanie Narodowego Funduszu Zdrowia o jego numerze PESEL. 

1d. Po włączeniu uczestnika, o którym mowa w ust. 1b, badacz lub właściwy podmiot 

leczniczy w terminie 14 dni od włączenia do badania i uzyskania od niego pisemnej 

zgody, o której mowa w ust. 1c, informuje właściwy oddział wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL tego uczestnika.> 

2. Badane produkty lecznicze, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać w zakresie 

wytwarzania wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

3. Przywóz z zagranicy badanych produktów leczniczych oraz sprzętu niezbędnego do 

prowadzenia badań klinicznych wymaga uzyskania zaświadczenia Prezesa Urzędu 

potwierdzającego, że badanie kliniczne zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Badań 

Klinicznych oraz że dany produkt lub sprzęt jest sprowadzany na potrzeby tego badania. 

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przywozu badanych produktów leczniczych oraz sprzętu 

niezbędnego do prowadzenia badań klinicznych z państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
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Art. 37ra. 

1. Sponsor i badacz są obowiązani do przechowywania podstawowej dokumentacji badania 

klinicznego przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w 

którym zakończono badanie kliniczne, chyba że umowa między sponsorem a badaczem 

przewiduje dłuższy okres. 

2. Dokumentacja badania klinicznego jest udostępniana na każde żądanie Prezesa Urzędu. 

<3. Dokumentacja badania klinicznego niekomercyjnego jest udostępniana również na 

żądanie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie weryfikacji udzielonych 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 37k ust. 1–1b.> 

 


