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ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE BADAŃ KLINICZNYCH: CO NOWEGO?
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Przed majem 2004 Dyrektywa 2001/20/EC Rozporządzenie (UE) Nr. 536/2014

Pierwszy krok w kierunku
harmonizacji procesów
i wymogów dotyczących
zezwoleń na badania kliniczne.

Wprowadzenie w życie
1 maja 2004 r.

Wątpliwości co do jej
skuteczności wyrażone
wkrótce po jej wdrożeniu.

Różne procesy i wymogi
dotyczące pozwoleń na
badania kliniczne w
poszczególnych państwach
członkowskich spowodowały
opóźnienia i komplikacje
utrudniające skuteczne
prowadzenie badań
klinicznych w UE.

Opublikowane 27 maja 2014 r.
Rozpoczęcie stosowania 6
miesięcy po opublikowaniu
zawiadomienia o pełnej
funkcjonalności portalu UE
i baz danych UE, w każdym
razie nie wcześniej niż 28
maja 2016 r.



CTIS – WYDZIELONE MIEJSCA PRACY DLA GRUP UŻYTKOWNIKÓW
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EU CT Portal Dane dostępne publicznie



PORTAL I BAZA DANYCH UE (EU PD) STANOWIĄCE CZĘŚĆ CTIS
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OKRES PRZEJŚCIOWY
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PRZEGLĄD KATALOGU SZKOLEŃ
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Katalog szkoleń składa się z 21 modułów. Dla użytkowników z organów państw członkowskich istotnych jest 14 
modułów (zaznaczonych na szaro), w tym moduły wprowadzające, moduły wspólne dla wszystkich grup odbiorców oraz 
moduły dotyczące poszczególnych ról.

Pierwsze szkolenie
14 modułów przeznaczonych jest 
dla organów państw członkowskich



MATERIAŁY SZKOLENIOWE
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Materiały źródłowe opracowywane przez EMA – Europejską Agencję Leków 

(dostępne jedynie w j. angielskim)

Materiały opracowywane przez ABM w j. polskim  na podstawie materiałów 

źródłowych EMA 

Quick guides

FAQ’s

Instructor guide

Materiały video 



IDEA KASKADOWEGO SZKOLENIA
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Master Trainer – Eunika Książkiewicz Master Trainer – dr Ewa Ołdak 

Zespół szkoleniowy docierający do end – userów
– komisji bioetycznych 

Pracownicy organu kompetentnego

Wzajemna współpraca 



ZESPÓŁ

8

Eunika Książkiewicz 
Master trainer

Aleksandra Klaman
Trener

Magdalena Malinowska - Wójcicka
Trener

Natalia Boguszewska
Wsparcie organizacyjne

Bernadetta Wiśniewska
Wsparcie organizacyjne



ANKIETA DO UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH 
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KIEDY: wysyłane przez do użytkowników końcowych po każdej sesji szkoleniowej;

CEL: ocena satysfakcji użytkownika końcowego z treści szkolenia oraz sprawdzenie 
nabytej wiedzy (Knowledge check);

CZAS TRWANIA: stały dostęp;

Sprawdzian wiedzy (Knowledge check)
W końcowej części ankiety zostaną wyświetlone pytania EMA, na które poprawna 
odpowiedź zostanie zawarta w treści danego szkolenia



MODUŁ PIERWSZY
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Moduł pierwszy Wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie badań klinicznych 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 536/2014)

Zakres tematyczny
Cel, zakres, potrzeba zmian i korzyści płynące z rozporządzenia
Kluczowe zmiany i nowe elementy rozporządzenia
Okres przejściowy od dyrektywy 2001/20 / WE do rozporządzenia (UE) nr 536/2014

Materiały szkoleniowe

e-Learning
Infografika – dostępna w j.polskim
Przewodnik instruktora
Pytania i odpowiedzi (FAQs) – dostępne w j. polskim

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=en
https://www.ema.europa.eu/en/learning-module/introduction-clinical-trial-regulation/story.html
https://www.ema.europa.eu/documents/other/infographic-clinical-trials-regulation_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/other/instructors-guide-introduction-clinical-trials-regulation-eu-no-536/2014-ctis-training-programme-module-01_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/other/faqs-introduction-clinical-trials-regulation-eu-no-536/2014-ctis-training-programme-module-01_en.pdf


MODUŁ DRUGI
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Moduł drugi Ogólny przegląd obszarów roboczych CTIS i typowych funkcji systemu

Zakres tematyczny

Co to jest CTIS
Dwa indywidualne obszary robocze (tj. Organ i sponsor) w CTIS i ich funkcje
Publiczna strona internetowa, umożliwiająca obywatelom dostęp do szczegółowych 
informacji o wszystkich badaniach klinicznych prowadzonych w UE, we wszystkich 
językach urzędowych UE
Bazy danych i systemy zasilające CTIS danymi
Funkcje CTIS wspólne dla głównych kategorii użytkowników (dla sponsorów, państw 
członkowskich i Komisji Europejskiej)
Cele ogólnodostępnej strony internetowej i informacje, do jakich użytkownicy będą mieli do
stęp (ta funkcja nie jest jeszcze dostępna)

Materiały szkoleniowe

e-Learning
Przewodnik po wspólnych funkcjach CTIS
Szybki przewodnik
Przewodnik instruktora
Pytania i odpowiedzi (FAQs)  - dostępne również w j. polskim
Filmy instruktażowe:

Środowisko techniczne CTIS
Wspólne funkcje CTIS, część A
Wspólne funkcje CTIS, część B
Funkcje specyficzne dla CTIS
Publiczna strona internetowa CTIS



MODUŁ TRZECI
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Moduł trzeci Zarządzanie dostępem użytkowników

Zakres tematyczny

Proces samodzielnej rejestracji użytkownika (IAM)
Jak zalogować się do CTIS i uzyskać dostęp do strony docelowej
Ogólne zrozumienie ról i uprawnień użytkowników
Funkcjonalność zarządzania profilami użytkowników

Materiały szkoleniowe

Szybki Przewodnik
Przewodnik instruktora
Pytania i odpowiedzi (FAQs) – dostępna jest wersja PL
Filmy instruktażowe : 
Rejestracja nowego użytkownika CTIS
Odzyskiwanie hasła użytkownika CTIS
Zarządzanie obciążeniem - zakładka zadania
Zarządzanie obciążeniem - zakładka RFI

https://www.ema.europa.eu/documents/other/quick-guide-user-access-management-ctis-training-programme-module-03_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/other/instructors-guide-user-access-management-ctis-training-programme-module-03_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/other/faqs-user-access-management-ctis-training-programme-module-03_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u7-eL012Bo0&list=PLSrhTGbaIdwtidReqTBZEp89Xo7MBIeHB&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8IMtZwzVYb8&list=PLSrhTGbaIdwtidReqTBZEp89Xo7MBIeHB&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gTYQNPiXHRs&list=PLSrhTGbaIdwtidReqTBZEp89Xo7MBIeHB&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=GISy0Qh0R8E&list=PLSrhTGbaIdwtidReqTBZEp89Xo7MBIeHB&index=8


CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ
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Raz na półtora miesiąca

3-4 godzinne sesje obejmujące 2-5 modułów

Planowane jest w sumie około 9 sesji szkoleniowych

Materiały szkoleniowe będą dostępne z wyprzedzeniem dwutygodniowym
przed planowaną sesją szkoleniową, tak aby umożliwić uczestnikom
wcześniejsze się zapoznanie oraz dyskusję podczas sesji



CTIS PROGRAM TRENINGOWY – dedykowana strona informacyjna 
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https://abm.gov.pl/pl/baza-wiedzy/ctis-program-treningowy/809,CTIS-
Program-Treningowy.html

Dostęp do:

Informacji o planowanych szkoleniach 

Formularza rejestracji 

Materiałów ze szkoleń 

Nagrań ze szkoleń 

Pytania w związku ze szkoleniami? 

szkolenia@abm.gov.pl

Kanał na YouTube: CTIS Program Treningowy - YouTube

https://abm.gov.pl/pl/baza-wiedzy/ctis-program-treningowy/809,CTIS-Program-Treningowy.html
mailto:Szkolenia@abm.gov.pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSrhTGbaIdwtidReqTBZEp89Xo7MBIeHB


PROGRAM SZKOLENIOWY DLA SPONSORÓW
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Ze względu na dużą liczbę użytkowników podejście kaskadowe („szkolenie trenerów”) zostanie również
wdrożone w programie szkolenia sponsorów dla sponsorów komercyjnych.

Program szkoleniowy dla sponsorów składa się z 3 strumieni:

Szkolenie Master Trainers dla sponsorów komercyjnych

Szkolenie dla sponsorów badań niekomercyjnych – odbyło się w dniach

– materiały ze szkolenia są dostępne na stronie ABM

Szkolenie dla end-userów sponsorów IV kwartał 2021 r. 



NAJBLIŻSZE PLANY SZKOLENIOWE
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KIEDY: Maj 2021

ZAKRES:

Moduł 7 (Zarządzanie zarejestrowanymi użytkownikami i macierzą ról)

Moduł 4 (Wsparcie z zarządzaniem obciążeniem)

Moduł 6 (Jak ocenić wniosek dotyczący badania klinicznego) i Moduł 12 (Ochrona 
danych w CTIS)



Dziękuję za uwagę

Eunika Książkiewicz - eunika.ksiazkiewicz@abm.gov.pl


