
 

 
 
1 

 

 

 

 

 

 

Legal Alert 

Nowe zasady prowadzenia 

badań klinicznych –  
odszkodowania dla uczestników,  

wyższe opłaty urzędowe 

14 lutego 2023 

Ustawa o badaniach klinicznych przeszła kolejny etap w procesie 
legislacyjnym. 9 lutego 2023 r. Senat wniósł poprawki1 do projektu 
ustawy. Projekt wprowadza w Polsce fundusz odszkodowań dla 
uczestników badań klinicznych. Podniesione zostaną również opłaty 
urzędowe m.in. do 30.000 PLN za wniosek o pozwolenie. Powołana 

zostanie Naczelna Komisja Bioetyczna. Uczestnicy nadal nie będą mogli 
otrzymywać wynagrodzenia za udział w badaniu.  

Prace nad projektem nowej ustawy o badaniach klinicznych trwały od 2021 r.  
Na etapie konsultacji publicznych zgłoszonych zostało wiele uwag, ale tylko 
część została uwzględniona przez Sejm w ustawie uchwalonej 13 stycznia  
2023 r. Ustawa, w zamierzeniu ustawodawcy, ma zwiększyć konkurencyjność 

Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych oraz ilość prowadzonych 
badań. Projekt zapewnia stosowanie unijnego rozporządzenia 536/20142. 

Fundusz odszkodowań – nowy wydatek i nowe obowiązki dla sponsorów 

• Podobnie jak dotychczas, badacz i sponsor są odpowiedzialni za szkody 
wynikające z prowadzonego badania klinicznego. Jest to odpowiedzialność 
cywilna, w związku z powyższym sponsor i badacz nadal będą musieli 
obowiązkowo wykupić ubezpieczenie w wymaganym zakresie.  

• Istotnym novum jest wprowadzenie obok obowiązku ubezpieczenia, 
funduszu odszkodowań3, który ma służyć wypłacie świadczeń 

poszkodowanym uczestnikom badań. Świadczenie kompensacyjne 
wypłacane jest po przeprowadzeniu postępowania, na podstawie decyzji 
administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta o przyznaniu świadczenia i jego 
wysokości (do 200.000 PLN). 

• Jeżeli poszkodowany uzyskał odszkodowanie od ubezpieczyciela, 

świadczenie kompensacyjne jest zwracane do wysokości wypłaconego 
odszkodowania.   

• Finansowanie Funduszu mają zapewnić składki wpłacane przez sponsorów, 
z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie przed jego 
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1 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3024  
2 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 (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, str. 1—76 (BG, ES, CS, DA, DE, 
ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) 
3 Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych 
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rozpoczęciem. Składki uzależnione są od liczby uczestników badania i mają 

wynieść od 2.000 EUR (do 20 osób) do 10.000 EUR (powyżej 100 osób).  

Nowe i wyższe opłaty administracyjne 

• Podniesione zostały opłaty administracyjne od wniosku o wydanie 
pozwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego lub jego zmianę. 
Wprowadzono również nowe opłaty. Podstawową opłatę od wniosku w 
przypadku badań I-III fazy podniesiono z obecnych 8.000 PLN do 30.000 

PLN. Ponadto wprowadzono 9 różnych poziomów opłat uzależnionych od 
fazy badania oraz jego charakteru (komercyjny lub niekomercyjny).  

• Opłaty za istotną zmianę w badaniu klinicznym wahają się od 6.500 PLN 
do 7.500 PLN.  

Powołanie Naczelnej Komisji Bioetycznej 

• Ustawa przewiduje powołanie nowego centralnego organu - Naczelnej 

Komisji Bioetycznej (NKB). Wnioski będą równolegle opiniowane przez 

komisje bioetyczne wskazane przez przewodniczącego NKB, który będzie 
weryfikował, czy dana komisja gwarantuje terminowość i czy ma 
odpowiednie doświadczenie niezbędne dla oceny danego badania 
klinicznego. 

Wynagrodzenie dla uczestników badania klinicznego 

• Wśród propozycji, które nie zostały uwzględnione w ustawie znajduje się 
m.in. wniosek o zezwolenie na wypłatę wynagrodzenia uczestnikom 

badania klinicznego. Po wejściu w życie nowej ustawy, tak jak 
dotychczas, uczestnicy badań nie będą mogli dostawać wynagrodzenia 
za udział w badaniu z wyjątkiem rekompensaty za poniesione koszty  
i utratę zarobków, bezpośrednio związane z udziałem w badaniu 
klinicznym. 

Główny badacz 

• W wersji uchwalonej przez Sejm, pomimo zgłoszenia odpowiedniej 
poprawki, nie zezwolono, aby głównym badaczem mógł zostać 
farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny.  

• Senat w swojej poprawce z 9 lutego 2023 r. zezwala na to, aby głównym 
badaczem został farmaceuta. Zgodnie z nowym projektem będzie to 
mógł być lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna lub farmaceuta. 
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Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy  
o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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