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Dnia 12 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 182 w Gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, poświęcone problematyce niekomercyjnych 

badań klinicznych dzieci.  

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci Senator Alicja Chybicka 

poinformowała uczestników posiedzenia, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne dokonanej 12 maja 2011 r. (Dz. U. nr 122, poz. 696) 

ograniczony został dostęp do prowadzonych w innych krajach niekomercyjnych badań 

klinicznych. Zgodnie  

ze znowelizowaną ustawą każdy sponsor badania niekomercyjnego musi spełnić takie same 

wymogi administracyjne, ubezpieczeniowe czy sprawozdawcze, jak firmy farmaceutyczne 

zlecające badania komercyjne. Jednocześnie NFZ nie pokrywa kosztów stosowania 

protokołów związanych z diagnostyką, terapią czy następstwami leczenia.  

Profesor Jerzy Kowalczyk z Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie 

podkreślił w wystąpieniu, że dyrektywa unijna 1 ustaliła dobre zasady badań klinicznych  

u ludzi. Na jej podstawie powstała obowiązująca w Polsce ustawa Prawo farmaceutyczne, 

która zrównała wymogi jakie stawiane są komercyjnym i niekomercyjnym badaniom. 

Badania niekomercyjne są prowadzone przez ośrodki akademickie i mają na celu 

optymalizację leczenia. Badania komercyjne mają przynieść zysk firmie zlecającej takie 

badania. Zdaniem profesora obowiązujące w Polsce prawo jest jednym z najbardziej 

restrykcyjnych w UE, czego przykładem jest wymóg posiadania sponsora. Sponsor ponosi 

koszt badania jednego leku, resztę kosztów ponosi szpital kliniczny, które są coraz trudniejsze 

do udźwignięcia. W wielu krajach UE tworzone są specjalne fundusze na pokrycie kosztów 
                                                           
1 Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r.  
w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
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przez człowieka (Dz. U. L. 121 z 1.5.2001 r. s. 34). 



badań klinicznych, zwalniane są też z wymogu ubezpieczenia. Takich praktyk u nas niestety 

nie ma.  

Pan Antoni Jędrzejowski ze Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań 

Klinicznych w Polsce poinformował uczestników posiedzenia, że powstał projekt 

rozporządzenia parlamentu UE 2 mającego zastąpić dyrektywę, który wejdzie w życie  

za 4 lata. Rozporządzenie nałoży obowiązek utworzenia krajowego systemu 

odszkodowawczego, finansowanego ze środków publicznych. Zdaniem uczestników 

posiedzenia nie ma przeszkód, aby taki system już teraz powstał w Polsce. Konieczność 

zawierania umów OC przez szpitale znacząco podnosi koszty badań i  funkcjonowania 

szpitali klinicznych w ogólności.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Aleksander Sopliński, poinformował 

uczestników posiedzenia, że resort zdrowia nie prowadzi prac nad odrębną ustawą dotyczącą 

badań klinicznych w Polsce. Przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia Senator Rafał 

Muchacki zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne przygotuje 

jego komisja, zwrócił się jednocześnie do uczestniczących w posiedzeniu o przesyłanie 

dezyderatów do sekretariatu komisji. Ostatnim punktem posiedzenia był wybór senator 

Andżeliki Możdżanowskiej na przewodniczącą Zespołu ds. Dziecka w Mediach, będącego 

grupą roboczą w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.  
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