
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 229/ 2011 
Dyrektora Centrum Onkologii  
z dnia 14.09.2011r. 
 

 
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 

Wniosek o wyrażenie wstępnej zgody na przeprowadzenie badania klinicznego sponsorowanego 

Nr Protokołu badania  

Tytuł badania  

Faza badania   

Charakter badania 

  
międzynarodowe 

 
randomizowane 

 
otwarte 

 
jednoośrodkowe 

 
wieloośrodkowe 

Nazwa badanego produktu  

Planowana liczba pacjentów  
Planowana data włączenia 
pierwszego pacjenta do badania 

 
Planowany czas trwania 
rekrutacji pacjentów 

 

Planowana data zakończenia badania  Planowany czas realizacji badania  

Nazwa i adres Sponsora   

Nazwa i adres firmy organizującej  
badanie 

 

Imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail osoby 
wyznaczonej przez Sponsora do kontaktów z 
Ośrodkiem i Zespołem Badawczym w ramach 
badania klinicznego 

 

Imię i nazwisko 

  

Nr telefonu e-mail 

Imię i nazwisko Głównego Badacza   

Skład Zespołu Badawczego i procentowy udział 
w wynagrodzeniu przeznaczonym dla Zespołu 
Badawczego 

lp Imię i nazwisko % udział lp Imię i nazwisko % udział 

      

      

      

      

      

      

      

Miejsce prowadzenia badania 
 (komórka organizacyjna COI) 

 

Tryb przyjmowania pacjentów 

 
Hospitalizacja  

 

 
Ambulatoryjny 

 

Odwróć na drugą stronę 
 
 



 
 
 

Miejsce wykonywania badań diagnostycznych 

 
Zakład Patologii 

 
Zakład Chemii Klinicznej 

 
Zakład Diagnostyki Obrazowej 

 
Zakład Mikrobiologii Klinicznej 

 
 

Zakład Markerów 
Nowotworowych 

 

 
Inny (wpisać jaki)  

 

Akceptuję Protokół i oświadczam, że Ośrodek oraz Zespół Badawczy spełniają wszelkie wymagania niezbędne  
do prawidłowego przeprowadzenia badania klinicznego. 
Oświadczam, że w przypadku wystąpienia powikłań związanych z badaniem klinicznym przekażę do Sekcji  
Analiz Ekonomicznych informację o dodatkowym leczeniu pacjenta i kosztach. 
 

Do wniosku 
 załączam 

 Streszczenie Protokołu Badania Klinicznego w języku polskim. 

 
Dokładny wykaz świadczeń/procedur medycznych, które będą wykonane w COI w ramach badania klinicznego z uwzględnieniem ich rodzaju  
i liczby. 

 Zobowiązanie do systematycznego przekazywania do Działu Księgowości danych niezbędnych do wystawienia faktur. 

   

Data Podpis Głównego Badacza  
Podpis Kierownika komórki organizacyjnej,  

w przypadku, gdy nie jest on Głównym Badaczem 

 

Wyrażam wstępną zgodę na przeprowadzenie wnioskowanego badania klinicznego w Centrum Onkologii – Instytucie 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. 

  

Data i podpis Pełnomocnika Dyrektora ds. Badań Klinicznych Data i podpis Dyrektora Centrum Onkologii w Warszawie 

 


