
Wsparcie w zarządzaniu obciążeniem pracą 
w obszarach roboczych oraz zarządzanie rolami i uprawnieniami w CTIS –

moduły 4 i 7 



FUNKCJONALNOŚCI CTIS WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIEM 
OBCIĄŻENIEM PRACĄ
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Funkcjonalności
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Trzy funkcjonalności istniejące w CTIS, które wspierają zarządzanie obciążeniem pracą użytkowników to:

Alerty 
i powiadomienia

ZadaniaTerminarz



POWIADOMIENIA, ALERTY I ZADANIA
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Powiadomienia to komunikaty, których celem jest poinformowanie użytkownika o jakimś zdarzeniu.
Przykład: zadanie wykonane przez państwo członkowskie, przydzielenie zadania.

Alerty to komunikaty wskazujące na czynność, którą musi wykonać użytkownik. Przykład: podzielono się
uwagami. CTIS obejmuje podtyp alertów („przypomnienie o alercie"), które są specjalnie ukierunkowane
na przypominanie użytkownikom, odpowiednio sponsorom i organom kompetentnym, o upływającym
terminie na wykonanie zadania lub podjęcia działania.

Zadania są specyficzną funkcją zarządzania obciążeniem pracą w CTIS, która dotyczy wyłącznie oceny
wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne i rocznego sprawozdania dot. bezpieczeństwa. Zadania są
czynnościami automatycznie generowanymi przez system, które wspierają ocenę i decyzje dotyczące
wniosków o badania kliniczne oraz ocenę rocznych sprawozdań dot. bezpieczeństwa przez użytkowników
z państw członkowskich. Zapewniają one użytkownikowi przegląd tego, co należy zrobić i kiedy.
Znajdują się one w przestrzeni roboczej organu właściwego i mogą być oglądane i wykonywane wyłącznie
przez użytkowników z państw członkowskich. W momencie przydzielenia lub wykonania zadania,
równolegle wysyłane jest powiadomienie do użytkownika, któremu to zadanie zostało przydzielone.



SORTOWANIE, FILTROWANIE ORAZ WYSZUKIWANIE POWIADOMIEŃ I ALERTÓW
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Opcje sortowania: Użytkownicy mogą sortować powiadomienia i alerty wyświetlane w zakładce 
„Powiadomienia i alerty” według typu, numeru referencyjnego, tytułu powiadomienia lub alertu albo 
otrzymanych („Wszystkie”). Wszystkie te opcje sortowania mogą być uporządkowane rosnąco (np. A-Z, 1-
10) lub malejąco (np. Z-A, 10-1).

Opcje filtrowania: Użytkownicy mogą filtrować powiadomienia i alerty wyświetlane w zakładce
„Powiadomienia i alerty”. Domyślne filtrowanie to „Wszystkie", które pokazuje wszystkie powiadomienia
i alerty. Inne opcje filtrowania to „priorytetowe", które wyświetlają powiadomienia i alerty uznane przez
system za ważne (takie jak np. powiadomienia i alerty dot. rocznego sprawozdania dot. bezpieczeństwa),
oraz „zwykłe".



SORTOWANIE, FILTROWANIE ORAZ WYSZUKIWANIE POWIADOMIEŃ I ALERTÓW
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Opcje wyszukiwania: Użytkownicy mogą wyszukiwać określone powiadomienia i alerty za pomocą
funkcji „Wyszukiwanie podstawowe" i „Wyszukiwanie zaawansowane".

Funkcja wyszukiwania podstawowego w górnej części zakładki „Powiadomienia i alerty” umożliwia
użytkownikom wyszukiwanie zadań dotyczących konkretnego badania klinicznego poprzez
wprowadzenie numeru CT UE lub identyfikatora rocznego sprawozdania dot. bezpieczeństwa.

Funkcja wyszukiwania zaawansowanego umożliwia użytkownikom wyszukiwanie określonych
powiadomień i alertów z uwzględnieniem jednego lub kilku pól danych, takich jak m. in. rodzaj
wniosku, data otrzymania, sponsor lub substancja czynna.



Funkcjonalność Zadania pozwala użytkownikom na wykonywanie dwóch rodzajów zadań:

Zadania twarde Zadania miękkie

To obowiązkowe czynności, których wykonania oczekuje
się od użytkownika w kontekście oceny i decyzji dot.
wniosku o badanie kliniczne, oraz rocznego
sprawozdania dot. bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik nie
podejmie działań w określonym terminie, system
automatycznie wyda decyzję, która będzie miała
bezpośredni wpływ na status oceny (np. przekaż decyzję
walidacyjną lub przekaż decyzję w sprawie wniosku
o badanie kliniczne). Zadania twarde mogą być
wykonywane tylko przez użytkowników, którym
przydzielono te zadania, a ich status zmienia się
automatycznie po ich wykonaniu przez użytkownika,
któremu zostały przydzielone.

To nieobowiązkowe czynności, które „prowadzą"
użytkownika, ale nie mają bezpośredniego wpływu na
sam wynik oceny (np. dokumentowanie uwag na etapie
walidacji lub rozesłanie projektu sprawozdania z oceny).
Jeśli użytkownik ich nie wykona, system nie
wyda żadnej automatycznej decyzji i nie będzie
to miało wpływu na proces. Zadania miękkie nie muszą
być przypisane do użytkownika. Jeśli są one przypisane,
mogą być wykonywane przez innych użytkowników niż
ten, któremu je przypisano. Jednak po wykonaniu
zadania, tylko użytkownik, któremu przypisano to
zadanie, może wskazać, że zadanie zostało wykonane,
aby status zadania został zaktualizowany.

RODZAJE ZADAŃ
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RODZAJE ZADAŃ
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Twarde zadania zawsze muszą być przypisane do użytkowników, którzy mogą je wykonać
zgodnie z ich rolami.

Zadania miękkie nie muszą być przypisane, aby użytkownicy mogli je wykonywać. Każdy
użytkownik z odpowiednią rolą może przystąpić do ich wykonania, nawet jeśli zadanie nie
zostało jemu przypisane lub zostało przypisane innemu użytkownikowi. Jednakże, jeśli
zadanie zostało przypisane do jednego użytkownika, tylko ten użytkownik może „zakończyć"
zadanie miękkie.

Użytkownicy z uprawnieniami do wydawania decyzji mogą przypisać sobie albo innym
określone zadania, pod warunkiem, że ich rola odpowiada procesowi oceny lub wydania
decyzji dot. wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne.

Użytkownicy mogą przydzielać sobie albo innym zadania za pomocą odpowiednich
przycisków wyświetlanych po prawej stronie tabeli wyników na karcie zadań („Przydziel",
„Przydziel mi", „Zwolnij").



WYKONYWANIE ZADAŃ
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Jeśli użytkownik ma przypisane Zadanie, może kliknąć na nie i zostanie przekierowany do
obszaru, w którym to zadanie może być wykonane w systemie.

Domyślnie Zadania są wyświetlane w kolejności terminów na ich wykonanie (od najbardziej
do najmniej pilnego).

W przypadku zadań twardych, po wykonaniu zadania przez użytkownika, system
automatycznie uzna zadanie za zakończone.

W przypadku zadań miękkich, po zakończeniu zadania użytkownik musi kliknąć na przycisk
„Zakończ", aby zakończyć zadanie.



SORTOWANIE, FILTROWANIE ORAZ WYSZUKIWANIE ZADAŃ
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Opcje sortowania: Użytkownicy mogą sortować Zadania wyświetlane w zakładce „Zadania” wg.
statusu (np. oczekujące lub przydzielone), numeru badania klinicznego, typu wniosku, terminu
wykonania, daty utworzenia oraz użytkownika, do którego zadanie jest przypisane. Wszystkie te
opcje sortowania mogą być uporządkowane rosnąco (tj. A-Z, 1-10) lub malejąco (tj. Z-A, 10-1).

Opcje filtrowania: Użytkownicy mogą filtrować zadania, które mają być wyświetlane w zakładce
„Zadania”. Domyślnym sposobem filtrowania jest „Moja grupa", w której wyświetlane są wszystkie
zadania użytkowników o tym samym profilu danego państwa członkowskiego. Inne opcje
filtrowania obejmują „Moje zadania", które wyświetlają zadania, które użytkownik ma przypisane,
oraz „Moje podzadania", które wyświetlają podzadania, które użytkownik ma przypisane.



SORTOWANIE, FILTROWANIE ORAZ WYSZUKIWANIE ZADAŃ
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Opcje wyszukiwania: Użytkownicy mogą wyszukiwać określone zadania za pomocą funkcji
„Wyszukiwanie podstawowe" i „Wyszukiwanie zaawansowane".

Funkcja wyszukiwania podstawowego mieści się w górnej części zakładki „Zadania”
i umożliwia użytkownikom przeglądanie zadań dotyczących określonego badania klinicznego
poprzez wprowadzenie numeru CT UE lub identyfikatora rocznego sprawozdania dot.
bezpieczeństwa.

Funkcja wyszukiwania zaawansowanego umożliwia użytkownikom wyszukanie konkretnego
Zadania po wypełnieniu jednego lub kilku pól danych takich, jak: nazwa zadania, typ wniosku,
data zakończenia, sponsor, proces oceny lub substancja czynna.



Zadania
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INFORMACJE OGÓLNE O TERMINARZU
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Terminarz umożliwi użytkownikom 
przegląd statusu i postępu zadań lub 

działań związanych z oceną konkretnego 
wniosku o pozwolenia na badanie 

kliniczne, oferując wizualne 
przedstawienie zakończonych etapów 

i przewidywanych dat do kiedy pozostałe 
działania powinny zostać najpóźniej 

zakończone. 

Funkcjonalność Terminarza będzie obecna 
w obu obszarach roboczych w CTIS, ale 

widoczność działań w przestrzeni 
roboczej organu właściwego jest szersza 

niż w przestrzeni roboczej sponsora.

Użytkownicy z państw członkowskich 
mogą przeglądać Terminarz dla tych 
wniosków o pozwolenie na badanie 

kliniczne, w przypadku których są oni 
właściwym państwem członkowskim. 

Będą mogli zobaczyć tzw. twarde 
i miękkie zadania na każdym etapie oceny 

wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne.

W przypadku sponsorów, użytkownicy 
z odpowiednimi rolami będą mogli 

zobaczyć Terminarz wniosków 
o pozwolenie na badanie kliniczne, 

w które są zaangażowani.

Terminarz będzie dostępny w zakładce 
podsumowania badania klinicznego. Po 
wejściu na stronę wniosku, użytkownik 

będzie musiał kliknąć na nagłówek 
„Terminarz” w panelu nawigacyjnym po 
lewej stronie, aby zobaczyć Terminarz.



INFORMACJE OGÓLNE O TERMINARZU
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Użytkownicy będą mogli pobrać Terminarz w postaci pliku CSV, w którym wyświetlone
zostaną daty zrealizowanych zadań oraz daty przewidziane dla pozostałych.

Użytkownicy będą mogli filtrować widok Terminarza według różnych etapów procesu
oceny wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne (wpłynięcie wniosku, przekazanie
konkluzji sprawozdania końcowego, przekazanie konkluzji do części I, przekazanie
konkluzji do części II, powiadomienie o pozwoleniu na badanie kliniczne, wyrażenie
woli/niechęci itp.).

Użytkownicy będą mogli również dostosować widoczność Terminarza w zależności od
interesującego ich przedziału czasowego (w układzie dzienny, miesięczny lub roczny).

Użytkownicy organu właściwego będą mogli zobaczyć terminy związane z głównymi
etapami oceny wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne (Wpłynięcie wniosku,
Walidacja, Część I, Część II, Decyzja) oraz wszystkie zadania (twarde i miękkie)
wykonywane na każdym etapie jego oceny.

Użytkownicy z uprawnieniami będą mogli przeglądać Terminarz tylko dla tych wniosków
o pozwolenie na badanie kliniczne, dla których są właściwym państwem członkowskim,
niezależnie od ich roli.



Terminy
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Terminarz zawiera projekcję terminów dla każdego etapu oceny wniosku o pozwolenie na badanie
kliniczne w oparciu o terminy określone w rozporządzeniu (UE) 536/2014.

Po zakończeniu każdego etapu Terminarz będzie automatycznie aktualizowany.

Do obliczania ostatecznych terminów system będzie stosować także zestaw reguł wynikających
z rozporządzenia Rady nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie
do okresów, dat i terminów:

Początek biegu terminu: Zadanie rozpocznie się w następnym dniu kalendarzowym (roboczym)
po jego wygenerowaniu przez system.
Zakończenie biegu terminu: Termin wykonania zadania nie może przypadać na weekend lub
dzień wolny od pracy. Zostanie on automatycznie przeniesiony na następny dzień kalendarzowy
(roboczy).
Na wykonanie Zadania należy przewidzieć co najmniej dwa kolejne dni robocze.
Licznik czasu dla realizacji Zadań zostanie wstrzymany na okres od 23 grudnia do 7 stycznia.



Terminarz
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ZARZĄDZANIE ROLAMI I UPRAWNIENIAMI 
W CTIS 
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DWA PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI W CTIS
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Zarządzanie użytkownikami skoncentrowane 
na organizacji

Zarządzanie użytkownikami skoncentrowane 
na badaniach

Dotyczy sponsorów prowadzących bardzo niewiele 
badań klinicznych

Dotyczy państw członkowskich/KE oraz sponsorów 
prowadzących wiele badań klinicznych



Dwa podejścia do zarządzania użytkownikami 
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INFORMACJE OGÓLNE O ROLACH
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Rola to predefiniowana grupa działań, które użytkownicy mogą wykonywać w CTIS w odniesieniu do wniosku
o pozwolenie na badanie klinicznego lub w odniesieniu do danych i dokumentów składanych w trakcie cyklu
trwania badania.

Po otrzymaniu automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację konta, użytkownicy mogą użyć
swoich danych uwierzytelniających, aby uzyskać dostęp do CTIS.

Użytkownicy otrzymują domyślną rolę, która umożliwia im dostęp do systemu i wykonywanie ograniczonej liczby
czynności.

Aby wykonywać dodatkowe czynności, użytkownicy muszą mieć przypisane przez administratora określone role
w systemie CTIS .

W przestrzeni roboczej organu kompetentnego użytkownik otrzymuje rolę tylko w drodze zaproszenia wysłanego
przez administratora, podczas gdy w przestrzeni roboczej sponsora użytkownik może wystąpić z wnioskiem
o nadanie roli do administratora.



20

Domyślna rola 
uprawnia do:

sprawdzenia ról poprzez kliknięcie na przycisk nazwy użytkownika,
a następnie na "Moje role„;

przeglądania, tworzenia i aktualizowania danych osobowych
i informacji o pracodawcy poprzez dostęp do profilu osobistego;

przesłania dokumentów, w przypadku konieczności dodania nowej
organizacji (pracodawcy);

zażądania przypisania roli przez administratora wysokiego lub średniego
szczebla w swojej organizacji (tylko w przestrzeni roboczej sponsora);

utworzenia wniosku o badanie kliniczne, jeżeli organizacja sponsorująca
badanie kliniczne nie ma wyznaczonego administratora wysokiego szczebla
zatwierdzonego przez EMA (tylko w przestrzeni roboczej sponsora).



INFORMACJE OGÓLNE O ROLACH
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CTIS posiada łącznie 49 rodzajów ról w obu obszarach roboczych, w tym role administratora
i biznesowe:

W obszarze roboczym sponsora może być maksymalnie 18 ról, w tym 15 ról dla użytkowników

sponsora i 3 role dla użytkowników posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

(Marketing Authorisation Holders, MAH).

W obszarze roboczym organu może istnieć maksymalnie 31 ról, w tym

25 ról dla użytkowników z państw członkowskich i 6 ról dla użytkowników z Komisji Europejskiej.

Jeden użytkownik może pełnić więcej niż jedną rolę, co pozwala każdej organizacji lub państwu
członkowskiemu na elastyczne kształtowanie pracy, zgodnie z ich potrzebami i zasobami.

Aby rola mogła być przypisana do użytkownika w CTIS, administrator musi również określić jej
zakres. Istnieją dwa zakresy: do wszystkich badań albo do określonego badania.



ROLE W CTIS
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Wszystkie role w CTIS można podzielić na następujące dwie główne kategorie:

Role administratorów: role odpowiedzialne za zarządzanie użytkownikami i nadzór nad nimi
w ramach ich organizacji lub państwa członkowskiego, lub w kontekście konkretnego badania
klinicznego. Role te mają uprawnienia do nadawania, zmieniania i cofania ról. W obszarze
roboczym sponsora administratorzy mogą również zatwierdzać/odrzucać wnioski o rolę
złożone przez innych użytkowników z danej organizacji. Taka opcja nie jest możliwa
w obszarze roboczym organu kompetentnego.

Istnieją dwa rodzaje ról administratora: administratora wysokiego szczebla
i administrator średniego szczebla. Obie mogą zarządzać rolami użytkowników, choć
z różnymi ograniczeniami uprawnień.

Role biznesowe: role, które odzwierciedlają obowiązki użytkowników w trakcie cyklu trwania
badania klinicznego, zgodnie z rozporządzeniem o badaniach klinicznych. Są one przypisywane
przez administratorów i powiązane z określonymi uprawnieniami biznesowymi.



ADMINISTRATORZY
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Administrator wysokiego szczebla  

Musi załączyć określoną 
dokumentację podczas rejestracji 
za pośrednictwem IAM.

Rola ta jest wyznaczana 
w ramach IAM.

Zarządza wszystkimi 
użytkownikami w ramach swojej 
organizacji lub państwa 
członkowskiego.

Administrator Państwa członkowskiego i Administrator Badania 
klinicznego – (średni szczebel)

Administrator Państwa 
członkowskiego oraz Administrator 
Badania klinicznego są ustanawiani 
w CTIS przez Administratora 
wysokiego szczebla właściwego 
odpowiednio dla danego państwa 
członkowskiego oraz Sponsora. Mogą 
oni zarządzać pewną liczbą 
użytkowników lub wszystkimi 
użytkownikami, w zależności od tego, 
czy zakres ich obowiązków obejmuje 
odpowiednio „określone badanie" 
czy „wszystkie badania". 

Administrator Organizacji Krajowej (NOA) 
– (zaliczany do średniego szczebla)

Jest ustanawiany w systemie CTIS 
przez Administrator Państwa 
członkowskiego.

Zarządza użytkownikami tylko 
z danej Organizacji Krajowej 
(np. Komisji Bioetycznej).



INFORMACJE OGÓLNE O UPRAWNIENIACH
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uprawnienia do zarządzania użytkownikami:
umożliwiają administratorom zarządzanie
użytkownikami;

uprawnienia do zarządzania zadaniami: umożliwiają
użytkownikom z rolą Koordynatora Badania
Klinicznego przypisywanie zadań biznesowych
użytkownikom biznesowym państwa
członkowskiego i zapewnienie optymalnego
zarządzania przepływem pracy. Ta rola jest
dostępna tylko w grupie użytkowników z państw
członkowskich;

uprawnienia na poziomie dostępu: pozwalają
użytkownikom biznesowym na wykonywanie szeregu
czynności na danych i dokumentach przechowywanych
w CTIS. Są one skonstruowane w taki sposób, że każdy
poziom zawiera uprawnienia niższych poziomów
(kaskadowa struktura).

Uprawnienia to predefiniowane poziomy działań, które użytkownicy mogą wykonywać na danych i dokumentach
przechowywanych w CTIS. Istnieją trzy rodzaje uprawnień:



ROLE I POWIĄZANE Z NIMI UPRAWNIENIA W CTIS
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Nazwy ról biznesowych odzwierciedlają obszar działania
(np. Część I), w którym użytkownicy są zaangażowani oraz
ich uprawnienia dostępu (Przeglądający, Przygotowujący,
Składający, Koordynator).



Przypisywanie ról w CTIS przez Administratora 

27



Zmiana i odbieranie roli w CTIS przez Administratora 
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Dziękuję za uwagę


