
OBOWIĄZUJĄCE W SZPITALU ZASADY DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH  
(ZAPISY, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZAWARTE W UMOWIE): 

 
 
Uwaga: 
Szpital nie zawiera żadnych umów dotyczących poufności. 
 
Uwaga:  
Zapisy i zasady przedstawione poniżej nie podlegają negocjacjom (ich przyjęcie 
warunkuje możliwość zawarcia umowy): 
 
 
Umowa: 
Szpital zawiera jedynie umowy dwustronne.  
 
Badacz i Zespół Badawczy: 
Badacz oraz jeżeli dotyczy, również członkowie Zespołu Badawczego, uczestniczą w badaniu 
na podstawie umów odrębnych zawartych ze sponsorem/CRO i za odrębnym 
wynagrodzeniem. 
Badacz i członkowie Zespołu Badawczego mogą być wyłonieni jedynie spośród personelu 
Szpitala. 
 
Zapisy dotyczące czasu trwania badania, liczby uczestników i obowiązku 
informacyjnego: 
 
Orientacyjnie wskazuje się , że badanie w Szpitalu będzie trwało od ……………… do ……………… 
oraz że włączonych zostanie w Szpitalu do badania …………………… uczestników. 
Informacyjnie wskazuje się, że obowiązek uzyskania zgód czy innych pozwoleń na 
przeprowadzenie badania, oraz koszty takich działań obciążają CRO/Sponsora. 
CRO/Sponsor, niezwłocznie po ich uzyskaniu, zobowiązani są zawiadomić Szpital o nadanych 
Badaniu numerach CEBK oraz EUdraCT, jak również zawiadomić o pierwszych wykonanych w 
Szpitalu procedurach badania oraz o jego zakończeniu. 
 
Zapisy dotyczące przekazywanych preparatów: 
 
Sponsor oświadcza, że Lek Badany produkowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i/lub Dobrą Praktyką Wytwarzania, że będzie odpowiednio zapakowany i oznaczony oraz 
dostarczany będzie w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badania. Dla celów umowy 
„Lek Badany" oznacza postać farmaceutyczną badanego lub używanego w Badaniu składnika 
aktywnego lub placebo. 
Strony ustalają, że Lek Badany, placebo oraz inne preparaty i leki przewidziane Protokołem 
Sponsor/CRO dostarczy do Apteki Szpitala, gdzie podlegać będą one ewidencji i 
przygotowaniu zgodnie z Protokołem i przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne. Powyższe 
leki i inne produkty wydawane będą wyłącznie Badaczowi lub członkom Zespołu Badawczego 
na potrzeby Badania. 
 
 
 
Zapisy dotyczące ubezpieczenia i odpowiedzialności: 
 



Za szkody wyrządzone w związku z przeprowadzeniem Badania odpowiedzialny jest Sponsor 
oraz Badacz. 
Sponsor zobowiązuje się do utrzymywania przez czas Badania ochrony ubezpieczeniowej, 
zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, a w szczególności zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. nr 101, poz. 1034 ze 
zm.). 
Polisa ubezpieczeniowa stanowi Załącznik Nr ………… do niniejszej umowy. Sponsor 
zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres Badania, 
oraz do przedstawiania polisy na następny okres co najmniej na miesiąc przed wygaśnięciem 
dotychczasowej. 
Szpital bezzwłocznie zawiadomi Sponsora za pośrednictwem CRO, o jakichkolwiek 
roszczeniach wynikających z choroby bądź urazu, które Badacz uzna za związane z Lekiem 
Badanym lub pozostające w związku z uczestnictwem w Badaniu, oraz o ile będzie to prawnie 
możliwe zezwoli Sponsorowi rozpatrzyć roszczenie (włącznie z negocjacjami ugodowymi), oraz 
będzie w pełni współpracować ze Sponsorem w takich działaniach. 
 
W przypadku wystąpienia u Uczestnika rozstroju zdrowia w związku z uczestnictwem w 
Badaniu, o ile leczenie nie jest finansowane przez innych płatników, Sponsor zapłaci wszystkie 
uzasadnione koszty medyczne i szpitalne związane z leczeniem tego rozstroju. Sponsor 
dokona za powyższe zapłaty według obowiązującego w Szpitalu cennika zewnętrznego, na 
podstawie wystawionej przez Szpital faktury, do której Szpital załączy zestawienie 
wykonanych procedur (udzielonych świadczeń). 
 
Odpowiedzialność Szpitala z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
umowy ograniczona jest do kwoty uzyskanego przez Szpital wynagrodzenia. 
 
Zapisy dotyczące zasad naliczania i wypłaty wynagrodzenia: 
 
Sponsor zapłaci Szpitalowi za 1 kompletnego pacjenta (tzn.: takiego , który odbył wszystkie 
wizyty przewidziane w Protokole i został poddany wszystkim procedurom określonym w 
Protokole) kwotę [____________]1 netto. 
 
Powyższa kwota powiększona zostanie, w przypadku zaistnienia takiego obowiązku, o należny 
w dniu wystawienia faktury podatek od towarów i usług (VAT). 
 
Wynagrodzenie za danego Uczestnika rozliczane jest co kwartał („okres obliczeniowy”), a 
jego wysokość ustalana jest stosownie do odbytych przez niego wizyt i wynagrodzenia 
służącego Szpitalowi za daną wizytę, zgodnie z wykazem wizyt i kwotą wynagrodzenia za 
daną wizytę określonych dalej. 
 
Strony zgodnie przyjmują, że okres obliczeniowy kończy się w następujących datach: 31.03, 
30.06, 30.09 oraz 30.12 każdego roku obowiązywania Umowy, począwszy od daty rekrutacji 
pierwszego Uczestnika. 
 
Wyliczenie wynagrodzenia służącego Szpitalowi za dany okres obliczeniowy dokonywane jest 
na podstawie informacji przekazanych przez Sponsora/CRO o liczbie uczestników i odbytych 
przez nich wizytach w okresie obliczeniowym, oraz wysokości wynagrodzenia za dany okres 

                                                           
1
 jeżeli w walucie obcej zapisy, należy dodać zapis o przeliczaniu na PLN 



obliczeniowy, którą to informację Sponsor/CRO przekazuje Szpitalowi w terminie do 10 dni 
roboczych od końca okresu obliczeniowego, którego informacja dotyczy. 
 
Powyższa informacja będzie przekazywana pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
prawny@spsk1.szn.pl  
lub w formie pisemnej na adres: 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  
Dział Organizacyjno - Prawny 
Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska 
 
 
W przypadku rozbieżności co do ustaleń w zakresie określonym punktami poprzedzającymi 
Sponsor/CRO zapłaci bezsporną część wynagrodzenia, natomiast co do spornej części Strony 
podejmą działania celem ustalenia stanu faktycznego. 
 
W imieniu Sponsora wypłaty wynagrodzenia na rzecz Szpitala dokonywać będzie: 
………………………………………………………. 
 
Wynagrodzenie będzie wypłacane Szpitalowi w ciągu trzydzieści (30) dni po otrzymaniu przez 
niżej wykazany podmiot od Szpitala faktury, przelewem na wskazany niżej rachunek 
bankowy: 
 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  
Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska,  
Bank: Bank Śląski SA II O/Szczecin ul. 3-go Maja 30, 70-215 Szczecin, Polska,  
Nr konta: 53 1050 1559 1000 0022 2451 8437,  
Kod SWIFT: INGBPLPW 
IBAN: PL 53 1050 1559 1000 0022 2451 8437 
 
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, ul. Tkacka 4, 70-556 Szczecin, 
Nr konta: 31 1130 1176 0022 2011 8420 0004 
Kod SWIFT: GOSKPLPW 
IBAN: PL 31 1130 1176 0022 2011 8420 0004 
 
Szpital wystawiał będzie faktury na: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy podać dane do fakturowania) 

 

Faktury, ze skutkiem doręczenia dla Sponsora, wysyłane będą do: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Proszę podać podmiot w Polsce dla doręczeń faktur) 

Wynagrodzenie za uczestników, którzy nie ukończą Badania wyliczane jest na poniższych 
zasadach: 

a) Przerwanie uczestnictwa z powodu zdarzenia niepomyślnego – w ujęciu 
proporcjonalnym w stosunku do liczby wizyt zakończonych, 

b) Przerwanie uczestnictwa z innego powodu lub braku możliwości dalszej kontroli 
uczestnika – w ujęciu proporcjonalnym w stosunku do liczby wizyt zakończonych. 

 



Za wykonane procedury, badania – nieprzewidziane Protokołem, Sponsor zapłaci 
wynagrodzenie w wysokości określonej cennikiem zewnętrznym obowiązującym w Szpitalu w 
dniu wystawienia faktury. 
 
Sponsor przyjmuje do wiadomości i godzi się z tym, iż od każdej zmiany Umowy, Szpital 
będzie pobierał opłatę administracyjną w wysokości obowiązującej w Szpitalu w dniu zmiany 
umowy, na co niniejszym się godzi (obecnie jest to 1.500 zł). 
 
Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Szpitala. 
 
Szpital, w przypadku zwłoki w zapłacie, ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości 
ustawowej. 
 
Zapisy dotyczące VAT2. 
 
Wysokość wynagrodzenia za wizyty: 
 
Wizyta 1 …………………………………… 
Wizyta 2 …………………………………… 
Wizyta 3 …………………………………… 
Wizyta 4 …………………………………… 
Wizyta 5 …………………………………… 
Wizyta 6 …………………………………… 
Wizyta 7 …………………………………… 
Wizyta 8 ……………………………………, etc. 
 
Ośrodek Badawczy obciążają jedynie takie koszty Badania Klinicznego, które zostały wprost 
przypisane niniejszą umową Ośrodkowi Badawczemu. W braku takiego przypisania uznaje się, 
że koszt taki obciąża Sponsora 
 
Zapisy dodatkowe dla umów z określonym wynagrodzeniem w walucie obcej:  
Ośrodek wystawia fakturę po przeliczeniu na złote polskie, według kursu średniego złotego, 
obowiązującego w dniu wystawienia faktury, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego. Sponsor/CRO zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia, wyliczonego 
dla złotego polskiego, w wartości wskazanej fakturą. 
Koszty ewentualnych zwrotów dokonanych przez Sponsora/CRO nadpłat obciążają 
Sponsora/CRO 
 
Uwaga: 
Dla badań pomocniczych okresem obliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, 
informacja o stanie wykonania przedstawiana jest przez Sponsora/CRO do 3 dnia 
roboczego miesiąca następującego. Termin zapłaty FV – 14 dni. Inne  
z przedstawionych wyżej zasad stosuje się odpowiednio. 
 
 
Inne przepisy: 
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 Jeżeli Sponsor chce skorzystać z mechanizmu rozliczenia VAT’u w kraju siedziby działalności, umowa zostanie uzupełniona o odpowiednie 

w tym zakresie oświadczenia. Proszę o wskazanie 



Wszelkie zmiany umowy i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności 
zachowania formy pisemnej. 
Do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle wykonywania umowy powołany jest rzeczowo 
właściwy sąd siedziby Szpitala. 
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
Dla celów wykładni i interpretacji wiążąca jest polska wersja językowa umowy. 

 


