
Załącznik nr 1 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA KLINICZNEGO
- realizację świadczenia w ramach badań klinicznych 

W związku z planowaniem przeprowadzenia w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu badania klinicznego o
nr  protokołu  „……………………………………………………………..”  dotyczącego  produktu  leczniczego/  wyrobu
medycznego*  o  nazwie  „……………………………..”,  Firma  …………………………….  zwraca  się  z  prośbą
o wyrażenie wstępnej zgody na przeprowadzenie ww. badania.

Firma……………..  oświadcza,  że  zapoznała  się  z  Regulaminem  badań  klinicznych  dostępnej  na  stronie
http://www.dco.com.pl/regulamin-prowadzenia-badan/  w  zakładce  „badania  kliniczne”  i  zobowiązuje  się  do  jego
przestrzegania w tym do przestrzegania istotnych warunków umowy zawartych we wzorze umowy. 

Firma……………..  zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2002.101.926).

Firma ……………..  informuje, że na osobę uprawnioną do kontaktu ze Szpitalem w sprawie ww. badania klinicznego
wskazuje  Pana/Panią  ……………………………..,  Tel.  ………………………………(Firma  poinformuje  Szpital  o
ewentualnej  zmianie  osoby  do  kontaktu  mailem  na  adres  …………………………….  która  będzie  wyłącznie
upoważniona do uzyskiwania jakichkolwiek informacji  dotyczących warunków i możliwości  badawczych DCO, na
terenie którego ma być prowadzone przedmiotowe  badanie kliniczne.

DANE WNIOSKODAWCY

I

Sponsor

Adres

Ulica, nr

Miejscowość, kod pocztowy

Telefon, fax

II

CRO

Adres

Ulica, nr

Miejscowość, kod pocztowy

Telefon, fax

Osoba do kontaktu

Telefon, e-mail

III

Project Manager

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

IV

Główny Badacz

Imię i nazwisko

Oddział

PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU

V Tytuł badania

Produkt badany

Numer protokołu badania

Faza badania

Okres trwania badania Od .................................do ....................................
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Przewidywana liczba uczestników

Tryb przyjęcia pacjentów* Szpitalny  Ambulatoryjny 

Miejsce wykonywania badań diagnostycznych

OGÓLNE UWAGI (charakterystyka nt. badania)

VI

Całkowity budżet badania klinicznego przypadający na jednego pacjenta (PLN/USD/EURO) /
wynagrodzenie z tytułu realizacji świadczenia (PLN/USD/EURO)

Działając  w  imieniu  Sponsora  oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  uiszczenia  opłaty
manipulacyjnej za czynności prano-administracyjne w kwocie min. 5 000 PLN netto   w sposób i
na rachunek  wskazany wg dyspozycji DCO określonej w umowie trójstronnej.

VII

Produkt badany oraz inne produkty lecznicze przewidziane do przekazania DCO

Nazwa leku Ilość produktu Wartość
Warunki

przechowywania
Utylizacja przez DCO

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

VIII

Materiały przewidziane do przekazania DCO niezbędne do realizacji badania / świadczenia

Określenie materiału Ilość Wartość Uwagi

IX
Archiwizacja dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji przez DCO TAK  NIE 

X

Wykaz procedur wymaganych Protokołem

Załączniki:
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XI

1. Projekt umowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
2. KRS firmy będącej stroną umowy
3. Kopia pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej lub zobowiązanie do dostarczenia dokumentu po jego 

uzyskaniu.
4. Pozwolenie na Prowadzenie Badania Klinicznego wydane przez Prezesa URPL oraz potwierdzenie 

uzyskania numeru CEBK, lub zobowiązanie do dostarczenia kopii dokumentów po ich uzyskaniu.
5. Kopia polisy OC.
6. Przetłumaczony protokół. 

*Zaznaczyć właściwe

……………………………
Data

……………………………………………………………
Imię i nazwisko, nr telefonu osoby składającej wniosek
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