
 

Zarządzenie Nr 138/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 27 września 2022 roku 

w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii  

przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

 

 
Na podstawie § 10 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. 1999, Nr 47, poz. 480) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się następujące opłaty za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną:  

1) 15 000 złotych za wydanie opinii nt. projektu eksperymentu medycznego/oceny 

etycznej badania klinicznego wieloośrodkowego (do 5 ośrodków); 

2) 18 000 złotych za wydanie opinii nt. projektu eksperymentu medycznego/oceny 

etycznej badania klinicznego wieloośrodkowego (powyżej 5 ośrodków); 

3) 8 000 złotych za wydanie opinii nt. projektu eksperymentu medycznego/oceny etycznej 

badania klinicznego jednoośrodkowego; 

4) 2 000 złotych za wydanie opinii nt. badania klinicznego niesponsorowanego, 

uzupełnień lub poprawek do badań, o których mowa w pkt 1, 2 i 3; 

5) 5 000 złotych za wydanie opinii nt. badania realizowanego w Uczelni, dotowanego  

z zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na naukę (granty, umowy, 

projekty); 

6) 1 200 złotych za ocenę poprawności wyboru badacza oraz jakości ośrodka badawczego. 

 

§ 2 

1. Opłaty, o których mowa w § 1 podmiot zgłaszający wniosek o wydanie opinii wnosi  

do Uniwersytetu Medycznego na wskazane konto przed terminem posiedzenia Komisji 

Bioetycznej, na którym ma być podjęta uchwała wyrażająca opinię. 

2. Podmiot zgłaszający wniosek przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego 

wniesienie opłaty przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej.  

 

§ 3 

Wydanie opinii nt. badań finansowanych z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego i dydaktycznego oraz z opłat za kształcenie może być zwolnione z opłat na 

wniosek kierownika jednostki, w trybie przewidzianym w Regulaminie działania Komisji 

Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

 

 



§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 114/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

30 czerwca 2010 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez podmioty ubiegające się 

o wydanie opinii o eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym przez Komisje 

Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zmienione Zarządzeniem Nr 122/2011 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 14 listopada 2011 roku. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

 

 

         Rektor  

       Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

                         Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


