
Ocena wniosku o zgodę na prowadzenie badania klinicznego -
rodzaje wniosków, fazy oceny, wybór RMS i walidacja 



Wnioski dot. badania klinicznego 

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego jest prośbą o autoryzację badania klinicznego produktu

leczniczego stosowanego u ludzi, która jest wnoszona przez Sponsora do oceny przez państwo członkowskie.

Rozporządzenie 536/2014 przewiduje 3 rodzaje wniosków dot. badania klinicznego:

a) Wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne („pierwotny wniosek”);

b) Wniosek o pozwolenie na istotną zmianę;

c) Wniosek o późniejsze dodanie zainteresowanego państwa członkowskiego.



Przebieg procesu wydania pozwolenia na badanie kliniczne

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 536/2014, badanie kliniczne może być przeprowadzone pod warunkiem, że:

a) prawa, bezpieczeństwo, godność i dobrostan uczestników podlegają ochronie i są nadrzędne wobec

wszystkich innych interesów oraz

b) badanie kliniczne ma na celu dostarczenie wiarygodnych i odpornych danych.



Wnioski dot. badania klinicznego 

Rodzaje wniosków dot. badania klinicznego:

Za względu na ilość państw, na których terenie planuje się prowadzić badanie kliniczne, możemy podzielić wnioski na

wnioski:

a) Krajowe (Jednonarodowe): wniosek dotyczy tylko 1 Państwa członkowskiego, na terenie którego będzie

prowadzone badanie;

b) Międzynarodowe (Wielonarodowe): wniosek dotyczy wielu Państwa członkowskich. Ten wniosek ma na celu

uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego na terytorium kilku Państw członkowskich.



Etapy ewaluacji wniosku

Ocena wniosku składa się z trzech etapów: Walidacja, Ocena i Decyzja. Państwa członkowskie mają zazwyczaj do
60 dni na zakończenie oceny wniosku z możliwością maksymalnego wydłużenia o kolejne 46 dni.

Weryfikacja dokumentacji 
wniosku w celu upewnienia 
się, że dane badanie kliniczne 
wchodzi w zakres stosowania 
rozporządzenia 536/ 2014 
oraz że dokumentacja jest 
kompletna. 

W przypadku wniosków dotyczących 
badań wielonarodowych, wybór RMS 
następuje równolegle do walidacji.

Ocena dokumentacji naukowej związanej z badaniem, w tym 
np. protokołu i dokumentacji produktu leczniczego (broszura 
badawcza, bezpieczeństwo i skuteczność, itp.). 

Ocena przeprowadzona jest przez każde Państwo 
członkowskie w odniesieniu do aspektów o charakterze 
krajowym, takich jak aspekty dotyczące świadomej zgody, 
rekrutacji i rekompensaty dla  pacjentów, infrastruktury i 
ochrony danych.

Zezwolenie lub brak zezwolenia na badanie kliniczne

*
*



Wybór Państwa Sprawozdawcy (RMS-Reporting Member State)

Głównym celem procesu wyboru RMS jest ustanowienie jednego Państwa członkowskiego pełniącego wiodącą
rolę podczas oceny wniosku. RMS kieruje oceną, podnosi i konsoliduje uwagi na etapie walidacji i etapie oceny
części I oraz wydaje konkluzje dotyczące części I.

Wybór RMS rozpoczyna się od momentu 
złożenia wniosku, w którym Sponsor 
wskazuje swój "proponowany" RMS

Sponsorzy
Złożenie wniosku

Państwo członkowskie
Wyraża zgodę albo brak zgody na 
pełnienie roli RMS. Państwa mogą 
przedyskutować między sobą, kto 

powinien zostać RMS.

Po dokonaniu wyboru RMS może 
rozpocząć ocenę wniosku, 

zbieranie uwag istotnych dla 
walidacji wniosku od Państw 
członkowskich, zgłosić RFI i 
wydać konkluzję  dotyczącą 

walidacji wniosku.



Proces wyboru Państwa Sprawozdawcy (RMS)

Kim jest proponowane RMS?

Proponowane RMS to Państwo członkowskie, które Sponsor proponuje jako wiodące dla wniosku o pozwolenie na

prowadzenie badania klinicznego. Proponowane RMS jest podawane do wiadomości podczas składania

dokumentacji wniosku.

W badaniach krajowych (jednonarodowych) proponowane RMS będzie odpowiadać Państwu członkowskiemu, do

którego składany jest wniosek.

W badaniach wielonarodowych Sponsor proponuje RMS w momencie składania wniosku. Jednakże, wszystkie

Państwa członkowskie mogą wyrazić wolę do pełnienia roli RMS, a ostateczny status RMS jest przydzielany przez

system z uwzględnieniem wyniku dyskusji między Państwami członkowskimi.



Proces wyboru Państwa Sprawozdawcy (RMS)

Proces wyboru RMS jest uruchamiany z chwilą złożenia przez Sponsora dokumentacji wniosku – art. 5 ust 1 zdanie drugie

rozporządzenia 536/2014 .

Proces ten przebiega równolegle do fazy walidacji. Dla każdego wniosku musi być określony RMS, aby móc zakończyć fazę

walidacji, ponieważ RMS jest odpowiedzialny za kompilację uwag zgłoszonych przez Państwa członkowskie i przedstawienie

konkluzji z walidacji wniosku.

Wybór RMS powinien nastąpić w ciągu 6 dni od złożenia dokumentacji wniosku przez Sponsora, zgodnie z art. 5 ust. 1

rozporządzenia 536/2014.

„Państwo pełniące rolę sprawozdawcy powiadamia sponsora i pozostałe zainteresowane państwa członkowskie o pełnionej

przez siebie roli sprawozdawcy za pośrednictwem portalu UE w ciągu sześciu dni od złożenia dokumentacji wniosku."

RMS musi być wybrany przed złożeniem konkluzji dotyczącej walidacji wniosku (zakończeniem etapu walidacji).



Wyrażenie woli albo jej braku na pełnienie roli RMS

Jeżeli 
proponowany
RMS wybierze 
opcje brak 
gotowości, musi 
przedstawić 
uzasadnienie

Po zaproponowaniu RMS przez sponsora, wszystkie Państwa członkowskie muszą wyrazić swoją wolę lub jej brak do
pełnienia RMS w zakładce Zadania. Państwo członkowskiemusiwyrazić swoją wolęw ciągu 3 dni od złożeniawniosku.



Proces wyboru Państwa Sprawozdawcy (RMS)

W sytuacji gdy proponowane przez sponsora Państwo członkowskie nie wyrazi zgody na pełnienie roli RMS, wymagane jest

przedstawienie uzasadnienia.

W przypadku braku działania (bierności), system uznaje, że proponowany RMS nie wyraził zgody.

Jednocześnie w każdym przypadku, jeżeli badanie kliniczne dotyczy tylko jednego państwa członkowskiego (krajowe badanie

kliniczne), proponowane Państwo członkowskie zostanie RMS – art. 5 ust. 1 rozporządzenia 536/2014.

„Jeżeli tylko jedno zainteresowane państwo członkowskie chce pełnić rolę sprawozdawcy lub jeżeli badanie kliniczne

dotyczy tylko jednego państwa członkowskiego, to państwo członkowskie jest sprawozdawcą.”



Wybór RMS - Scenariusze

Istnieją trzy scenariusze, które mogą wystąpić po wyrażeniu przez Państwo członkowskie woli albo
jej braku na pełnienie roli RMS. Na tym slajdzie przedstawiamy proces dla mononarodowych
i wielonarodowych badań klinicznych.

Złożenie

dokumentacji

wniosku

Państwo 
członkowskie 

zostaje 
wyznaczone 

na RMS

Wyrażenie woli/braku 

woli do woli albo jej 

braku na pełnienie 

roli RMS

Zainteresowane Państwo 
członkowskie zostaje 
wyznaczone na RMS

Uzgodnienie RMS

Ponowne wyrażenie woli albo jej 

braku na pełnienie roli RMS

koniec

koniec

2

3

> 1 Państwo 
członkowskie wyraża 
wolę

Zdarzenie inicjujące

Zadanie

Wynik

Scenariusz
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Wybór RMS - Scenariusz 2 

Jeżeli więcej niż jedno Państwo członkowskie wyraża wolę pełnienia roli RMS, system wygeneruje zadanie
Uzgodnij RMS. Cedent(Assingor)* jest odpowiedzialnym za wybór kandydata na RMS do zatwierdzenia przez
Państwa członkowskie.

Wyznaczenie 

Cedenta 

(assingor)

Zdarzenie inicjujące

Zadanie

Wynik

Cedent w tym scenariuszu to 

Państwo członkowskie z 

najmniejszym obciążeniem pracą 

spośród państw wyrażających wolę 

pełnienia funkcji RMS



Proces wyboru Państwa Sprawozdawcy (RMS)

Jeżeli jest więcej niż jedno Państwo członkowskie wyrazi wolę bycia RMS (w tym proponowany RMS), Państwo

członkowskie z najniższym przydziałem pracy spośród tych, które chcą pełnić rolę RMS, zostanie Cedentem.

Po wyznaczeniu Cedenta przez system, Państwa członkowskie ustalą między sobą kto powinien zostać RMS. Po

dyskusji, Cedent wybierze kandydata RMS z puli chętnych Państw członkowskich.

Jeżeli nie ma zgody co do kandydującego RMS, proponowany RMS stanie się automatycznie RMS.

Jeżeli nie zostanie wydany sprzeciw, kandydat na RMS zaproponowany przez Cedenta stanie się RMS.

Ponadto, w przypadku niepodjęcia działań przez Cedenta, proponowany przez sponsora RMS stanie się RMS.



Wybór RMS - Scenariusz 3

Jeśli żadne z Państw członkowskich nie wyrazi chęci pełnienia roli RMS, system wygeneruje zadanie Ponowne
wyrażenie zgody/brak zgody. Cedentem w tym przypadku będzie Proponowany [przez sponsora] RMS. Po ustaleniu
Cedenta, Państwa członkowskie ponowniewyrażą swoją gotowość lub jej brak do pełnienia roli RMS.

Wyznaczenie 

cedenta

Zdarzenie inicjujące inicjujące

Zadanie

Wynik



Proces wyboru Państwa Sprawozdawcy (RMS)

Jeżeli do końca trzeciego dnia po złożeniu wniosku żadne Państwo członkowskie (w tym proponowany RMS) nie

wyrazi chęci pełnienia funkcji RMS, wszystkie Państwa członkowskie wzywa się do ponownej zgody lub braku zgody

do piątego dnia od złożenia wniosku. Następnie Cedent (w tym przypadku proponowany RMS) wybierze kandydata

na RMS z puli chętnych do dnia 5 lub po tym, jak wszystkie Państwa członkowskie ponownie wyrażą swoją

gotowość/bądź jej brak do bycia RMS.

Jeżeli żadne Państwo członkowskie się nie sprzeciwi, kandydat na RMS zaproponowany przez Cedenta stanie się RMS.

W przypadku sprzeciwu lub niepodjęcia działań przez Cedenta, proponowane przez Sponsora Państwo członkowskie

RMS stanie się RMS.

Uwaga:

Nie można zmienić RMS konkretnego badania klinicznego i powiązanych z nim wniosków. W art. 14 ust. 2

i art. 17 ust. 1 rozporządzenia 536/2014 wskazano, że RMS dla celów autoryzacji „pierwotnego wniosku” pozostanie

RMS dla każdego kolejnego wniosku.



Proces wyboru Państwa Sprawozdawcy (RMS)

Różnica pomiędzy „proponowanym RMS” a „kandydatem na RMS”

Proponowane RMS to Państwo członkowskie zaproponowane przez Sponsora w momencie składania wniosku o

badanie kliniczne, które ma stać się RMS w trakcie cyklu trwania badania.

Kandydat na RMS jest wybierany przez Cedenta, jeżeli do końca 3 dnia od dnia wpłynięcia wniosku nie ma

żadnego Państwa członkowskiego, które wyraziło zgodę na bycie RMS albo więcej niż jedno Państwo członkowskie

zgłosiło chęć bycia RMS, biorąc pod uwagę dyskusję między Państwami członkowskimi.



Podsumowanie

1. W celu uzyskania pozwolenia sponsor składa za pośrednictwem portalu, dokumentację wniosku do państw, które mają być zainteresowanymi państwami

członkowskimi.

2. Sponsor proponuje jedno z zainteresowanych państw członkowskich, które ma pełnić rolę sprawozdawcy.

3. Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie, któremu zaproponowano rolę sprawozdawcy, chce pełnić rolę sprawozdawcy

lub w przypadku gdy państwo członkowskie, któremu zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie chce jej pełnić, należy to zgłosić wszystkim

zainteresowanym państwom członkowskim za pośrednictwem portalu UE nie później niż trzy dni po złożeniu dokumentacji wniosku.

4. Jeżeli tylko jedno zainteresowane państwo członkowskie chce pełnić rolę sprawozdawcy lub jeżeli badanie kliniczne dotyczy tylko jednego państwa

członkowskiego, to państwo członkowskie jest sprawozdawcą.

5. Jeżeli żadne zainteresowane państwo członkowskie nie chce pełnić roli sprawozdawcy lub jeżeli rolę sprawozdawcy chce pełnić więcej niż jedno

zainteresowane państwo członkowskie, sprawozdawcę wybiera się w drodze porozumienia między zainteresowanymi państwami członkowskimi. Jeżeli

zainteresowane państwa członkowskie nie osiągną porozumienia, sprawozdawcą zostaje państwo członkowskie, któremu zaproponowano tę rolę.

6. Państwo pełniące rolę sprawozdawcy powiadamia sponsora i pozostałe zainteresowane państwa członkowskie o pełnionej przez siebie roli sprawozdawcy

za pośrednictwem portalu UE w ciągu sześciu dni od złożenia dokumentacji wniosku.
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Fazy walidacji

Etap zatwierdzania rozpoczyna się 
od złożenia przez Sponsora wniosku

Państwa członkowskie ocenią czy 
dokumentacja jest kompletna i 

dokładna oraz przedstawią uwagi 
dotyczące wniosku

RMS zbierze wszystkie uwagi z 
Państw członkowskichThe

W razie potrzeby do sponsora zostanie 
wysłany przez RMS wniosek o udzielenie 

informacji (RFI)

RMS wskazuje, czy dokumentacja jest 
dokładna i kompletna oraz czy 
badanie kliniczne jest objęte 

zakresem rozporządzenia  536/2014

Wybór RMS

W wielonarodowych badaniach klinicznych proces 
wyboru RMS będzie przebiegał równolegle z fazą 
walidacji.

1 2 3 4

Submit 

conclusion



Walidacja wniosku

Walidacji ma na celu weryfikację czy badanie kliniczne wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia 536/2014 oraz

że czy dokumentacja wniosku jest kompletna. Weryfikuje, czy Sponsor dostarczył dokumentację

i informacje określone w załączniku I i II do rozporządzenia 536/2014 i czy wniosek o badanie kliniczne może

przejść do fazy oceny.

Walidacja rozpoczyna się w momencie złożenia dokumentacji wniosku. W przypadku wniosku o pozwolenie na

prowadzenie badania klinicznego Państwo członkowskie może rozpocząć zbieranie uwag dotyczących dokumentacji

wniosku przed wyborem RMS. W wielonarodowych badaniach klinicznych proces wyboru RMS będzie przebiegał

równolegle i zakończy się w 6 dniu (najpóźniej) od złożenia dokumentacji wniosku.



Walidacja wniosku

Walidacja wniosku obejmuje

• Uwagi dotyczące dokumentów: Państwo członkowskie ocenia, czy dokumentacja jest kompletna oraz czy badanie

wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia 526/2014. Państwa członkowskie mogą przedstawić swoje uwagi.

• Konsolidacja uwag: RMS zbiera i dokonuje przeglądu wszystkich uwag przekazanych przez Państwa członkowskie.

• Składanie RFI: Uwag zostaną przesłane do sponsora w formie RFI z prośbą o dodatkowe informacje. RMS określi,

czy potrzebne są dodatkowe informacje, aby ocenić wniosek i przygotować konkluzje.

• Ocena odpowiedzi na RFI: Państwa członkowskie oceniają odpowiedź Sponsora i omawiają ją między sobą czy

dodatkowe informacje są wystarczające, aby przystąpić do przedłożenia konkluzji.

• Przedstawianie wniosków z walidacji: Wniosek o badanie kliniczne zostaje zatwierdzone, gdy RMS wskaże, że

dokumentacja jest kompletna (lub nie) oraz że dane badanie kliniczne jest objęte zakresem stosowania

rozporządzenia 536/2014 (lub nie).





Faza walidacji
Faza Walidacji ma na celu ustalenie czy badanie kliniczne, którego dotyczy wniosek, objęte jest zakresem
rozporządzenia 569/2014 oraz czy dokumentacja wniosku jest kompletna zgodnie z załącznikiem I.
Obejmuje 4 główne zadania: Uwagi dotyczące dokumentów, Skonsolidowanie uwag, Przesłanie RFI i oceny
odpowiedzi na RFI oraz przesłanie konkluzji z walidacji

The validation phase 
starts with the 

submission of the 
Initial application by 

the sponsor

The MSC will assess if 
the dossier is complete 

and accurate and 
provide considerations

The RMS will 
consolidate all the 
considerations of 

the MSC

If necessary, a request for 
information (RFI) will be 

sent to the sponsor by the 
RMS for their completion

RMS selection

In multinational CTAs, the process of RMS 
selection will occur in parallel to the 
validation phase.

1 2 3 4

Submit 

conclusion

The RMS indicates if the 
dossier is accurate and 
complete and if the CT 
falls within the scope of 

CT Regulation



Art. 5 ust 3 rozporządzenia 536/2014

W ciągu dziesięciu dni od złożenia dokumentacji wniosku państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 

waliduje wniosek, uwzględniając uwagi przedstawione przez pozostałe zainteresowane państwa członkowskie, 

oraz przekazuje sponsorowi za pośrednictwem portalu UE następujące informacje: 

a) czy badanie kliniczne, którego dotyczy wniosek, objęte jest zakresem niniejszego rozporządzenia; 

b) czy dokumentacja wniosku jest kompletna zgodnie z załącznikiem I.

Zainteresowane państwa członkowskie mogą przekazać państwu członkowskiemu pełniącemu rolę

sprawozdawcy wszelkie uwagi istotne dla walidacji wniosku w ciągu siedmiu dni od złożenia dokumentacji

wniosku.

Faza walidacji



Faza walidacji
Zainteresowane Państwo członkowskie dokonuje oceny dokumentacji wniosku złożonej przez Sponsora i ew. zgłasza swoje uwagi. Można
tego dokonać poprzez dedykowane zadanie w zakładce Zadanie. Zainteresowane Państwa członkowskie mogą przekazać państwu
członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy wszelkie uwagi istotne dla walidacji wniosku w ciągu siedmiu dni od złożenia
dokumentacji wniosku.

Po zapisaniu uwag użytkownik musi wybrać opcję 
"Udostępnij", aby RMS mógł je zobaczyć.

1

2

3
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Po złożeniu przez Zainteresowane Państwa członkowskie (MSC) uwag do dokumentów (jeśli takie są), RMS
dokona ich konsolidacji. Jest to zadanie miękkie, do którego dostęp można uzyskać z zakładki Zadania.
RMS ma czas do 10 dnia od wpłynięcia wniosku na skonsolidowanie uwag przekazanych przez MSC.
Istnieją 4 różne przyciski, które pozwalają RMS na konsolidację uwag.

Faza walidacji– Konsolidacja uwag

Za pomocą przycisku "Dostosuj" 
RMS może edytować rozważania i 

dodawać komentarze w celu 
dostosowania rozważań 

przekazanych przez MSC. 

RMS może wybrać opcję "Połącz 
uwagi". Za pomocą tego 

przycisku RMS tworzy jedną 
uwagę z dwóch podobnych.



Art. 5 ust 5 rozporządzenia 536/2014

W przypadku gdy państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, uwzględniając uwagi przedstawione przez pozostałe

zainteresowane państwa członkowskie, stwierdzi, że dokumentacja wniosku jest niekompletna lub że badanie kliniczne,

którego dotyczy wniosek, nie jest objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, państwo to informuje o tym sponsora za

pośrednictwem portalu UE oraz wyznacza sponsorowi termin nie dłuższy niż dziesięć dni na przedstawienie uwag do wniosku

lub uzupełnienie dokumentacji wniosku za pośrednictwem portalu UE.

W ciągu pięciu dni od otrzymania uwag lub uzupełnionej dokumentacji wniosku państwo członkowskie pełniące rolę

sprawozdawcy powiadamia sponsora, czy wniosek jest zgodny z wymogami określonymi w ust. 3 akapit pierwszy lit. a) i b).

W przypadku gdy państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy nie przekazało sponsorowi informacji w terminie, o

którym mowa w akapicie drugim, badanie kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje się za objęte zakresem niniejszego

rozporządzenia, a dokumentację wniosku uznaje się za kompletną.

W przypadku gdy sponsor nie przedstawi uwag lub nie uzupełni dokumentacji wniosku w terminie, o którym mowa w akapicie

pierwszym, uznaje się, że wniosek utracił ważność we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich.

Faza walidacji



Fazy walidacji – utworzenie RFI 
Na stronie skonsolidowanych uwag RMS będzie miał możliwość utworzenia RFI do wysłania do sponsora.
Po wybraniu przycisku do utworzenia RFI, użytkownik wybierze uwagi dla tego RFI.

Wybierz termin 
nadsyłania 
odpowiedzi na RFI

Z listy rozwijanej 
należy wybrać 
powód RFI. Może to 
być: "Poza 
zakresem" lub 
"Niekompletne".

Prześlij RFI

2

3

4

5

1



Fazy walidacji – ocena odpowiedzi na RFI

Po udzieleniu przez sponsora odpowiedzi na RFI, w zakładce Powiadomienia i Alerty zostanie wygenerowane powiadomienie,
a w zakładce Zadania - zadanie. Ogólny termin etapu walidacji może zostać przedłużony o 15 dni, jeżeli złożono RFI (maksymalnie 10
dni dla sponsora na udzielenie odpowiedzi na RFI i maksymalnie 5 dni dla państw członkowskich na ocenę odpowiedzi na RFI).

Państwa członkowskie mogą uzyskać 
dostęp do odpowiedzi na RFI w sekcji 
"Ocena" na stronie CTA

Państwa członkowskie mogą wyrazić 
swoją opinię na temat odpowiedzi w 
ramach RFI na forum dyskusyjnym 

państw członkowskich.

Państwo członkowskie otrzyma 
Powiadomienie w zakładce 
Powiadomienia i Alerty. Jednocześnie 
w zakładce Zadanie zostanie 
wygenerowane zadanie.



Fazy walidacji – konkluzja z walidacji

Ostatnim zadaniem fazy Walidacji jest przesłanie konkluzji z walidacji. Po tym, jak RMS i wszystkie Państwa członkowskie
uznają odpowiedź RFI za satysfakcjonującą (lub niesatysfakcjonującą), RMS przesyła decyzję walidacyjną poprzez zakładkę
Zadania. Zadanie to jest zadaniem trudnym, dlatego musi być wykonane przez RMS.





Dziękujemy za uwagę


