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Zarządzenie Nr  31/17 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 9 marca 2017 roku 
 
w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie 
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
Na podstawie § 44 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
w związku z § 10 ust. 1, 2 i 4  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 
1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji 
bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za 
wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego, od jednostek spoza Uczelni, pobiera opłaty 
w wysokości:  

1) za rozpatrzenie wniosku dotyczącego wieloośrodkowego sponsorowanego komercyjnego  
badania klinicznego – 10000,00 zł, za każdy ośrodek powyżej 5   – 1200,00 zł, 

2) za rozpatrzenie wniosku dotyczącego jednoośrodkowego sponsorowanego komercyjnego  
badania klinicznego – 6000,00 zł, 

3) za rozpatrzenie wniosku dotyczącego jednoośrodkowego lub wieloośrodkowego 
niekomercyjnego badania klinicznego  - 1800,00 zł, 

4) za rozpatrzenie zmian merytorycznych (mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów), w 
protokołach badawczych sponsorowanych komercyjnych badań klinicznych – 2000,00 zł 

5) za rozpatrzenie wniosku o dołączenie każdego nowego ośrodka, do trwającego już 
sponsorowanego komercyjnego badania klinicznego – 1200,00 zł, 

6) za rozpatrzenie projektu badawczego będącego podstawą przewodu doktorskiego 
przeprowadzanego w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
przez osobę, która nie jest w nim niezatrudniona, z wyjątkiem uczestników studiów 
doktoranckich  – 100,00 zł, 

7) za rozpatrzenie projektu badawczego będącego podstawą przewodu habilitacyjnego, 
przeprowadzanego w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w |Poznaniu 
przez osobę, która nie jest w nim niezatrudniona – 200,00 zł. 

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Biotycznej przy Uniwersytecie 
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
 

§ 3 
Traci moc zarządzenie Nr 19/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Komisję 
Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienione 
zarządzeniem nr 106/16 z dnia 18 października 2016 roku. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku. 
                                                                                               
                                   REKTOR 
                                           
         prof. dr hab. Andrzej Tykarski 


