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ZARZĄDZENIE NR 148/2022 

 REKTORA   
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 z dnia 30.11.2022 r.  
 

w sprawie: opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną  oraz  wynagrodzenia członków 
Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz  §  10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia                            

i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania                             

i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. Nr 47  poz. 480) zarządzam 

co następuje: 

§ 1 

1. Ustalam wynagrodzenie członków Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Rzeszowskim 

zwanej dalej „Komisją”:  

1) Przewodniczącego Komisji wysokości 600 zł brutto - za udział w posiedzeniu Komisji,  

2) Członka Komisji  w wysokości  300 zł  brutto - za udział posiedzeniu Komisji, 

3) Członka komisji  opracowującego recenzję komercyjnego badania klinicznego - 

dodatkowo wynagrodzenie – 600 zł brutto za opracowanie recenzji.  

4) Zewnętrznego  eksperta - o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia                    

i Opieki Społecznej - 600 zł brutto za opracowanie recenzji komercyjnego badania 

klinicznego.  

2. Wynagrodzenie,  o który mowa w ust. 1 wypłacane będzie  łącznie za okresy 

kwartalne. 

3. Koszty działalności Komisji, w tym wynagrodzenia, pokrywają w szczególności opłaty 

wnoszone przez podmioty zamierzające przeprowadzić badania. 

§ 2 

1. Ustalam wynagrodzenie sekretarza i zastępcy sekretarza Komisji Bioetycznej przy 

Uniwersytecie Rzeszowskim zwanej dalej „Komisją”: 

1) Wynagrodzenie sekretarza lub zastępcy  sekretarza za czynności administracyjne                  

w wysokości 900 zł brutto -  za przygotowanie posiedzenia w jednym terminie. 

2) Wynagrodzenie sekretarza lub  zastępcy sekretarza za czynności administracyjne 

dotyczące wniosku o zaopiniowanie komercyjnego badania klinicznego w wysokości  

600 zł brutto, odrębnie za każdy taki wniosek podlegający opiniowaniu - dodatkowo 

płatne w zależności od liczby  komercyjnych badań klinicznych. 

 



§ 3 

1. Zasady zawierania umów zlecenia z osobami wykonującymi czynności za które ustalono 

wynagrodzenie w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia określają odrębne przepisy wewnętrzne 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podstawę  do wypłaty wynagrodzeń stanowią rachunki do 

umów zawierające stawkę godzinową i liczbę godzin wykonywania zlecenia (druki 

obowiązujące w UR) 

2. Wynagrodzenie określone w § 1 i 2 stanowi całość świadczeń  przysługujących z tytułu 

udziału w pracach Komisji oraz z tytułu  obsługi prac Komisji. 

3. Wynagrodzenie tj. dodatek specjalny dla pracowników Uczelni wypłacane jest na 
podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego (Uchwała 
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 183/09/2022 z dnia 29 września 2022 r.). Podstawą 
wypłaty dodatku specjalnego jest zestawienie liczby posiedzeń Komisji w rozbiciu na 
miesiące potwierdzone przez Przewodniczącego Komisji, zatwierdzone przez Rektora 
Uniwersytetu Rzeszowskiego  

 

§ 4 

1. Ustalam wysokość opłat za wydanie opinii  przez Komisję Bioetyczną  przy Uniwersytecie 

Rzeszowskim zwanej dalej „Komisją”:  

a) Badanie kliniczne sponsorowane, wieloośrodkowe w liczbie do 10 ośrodków-                 

8000, 00 netto PLN + VAT (w wysokości zgodnej z przepisami w dniu wystawienia 

faktury), rozszerzenie badania-2000,00 PLN netto + VAT (w wysokości zgodnej                                

z przepisami w dniu wystawienia faktury) za każdy ośrodek, 

b) Badania kliniczne sponsorowane, wieloośrodkowe w liczbie powyżej 10 ośrodków 

8000, 00 netto PLN + VAT (w wysokości zgodnej z przepisami w dniu wystawienia 

faktury), rozszerzenie badania-2000,00 PLN netto + VAT (w wysokości zgodnej                                

z przepisami w dniu wystawienia faktury)  

c) Badania kliniczne sponsorowane jednoośrodkowe – 6000,00 PLN +VAT (w wysokości 

zgodnej z przepisami w dniu wystawienia faktury) 

2. Opłaty za wydanie opinii dotyczących poprawek i uzupełnień mających wpływ na zmianę 

protokołu badania, ustala się w wysokości 2500,00 PLN netto +VAT 

3. Wysokość opłaty za sporządzenie opinii wstępnej oraz za wydanie opinii w danej sprawie 

ustala Przewodniczący Komisji Bioetycznej w ramach stawek określonych w ust 1 pkt a-c 

oraz w ust.2 

4. Opłaty, o których mowa w ust.1-2, podmiot zgłaszający wniosek o przeprowadzenie  

eksperymentu medycznego wnosi  na wskazane konto Uniwersytetu Rzeszowskiego 

najpóźniej na dzień przed terminem posiedzenia Komisji Bioetycznej, na którym ma być 

podjęta uchwała wyrażająca opinię. 

5. Opłaty za  badania wykonywane w ramach prac własnych, działalności statutowej, dotacji 

ze środków finansowych  przeznaczonych na naukę w budżecie państwa (granty) oraz 

prac habilitacyjnych, doktorskich jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego wynoszą: 
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a) dla pracownika  za projekt 750, 00 PLN  w przypadku gdy projekt stanowi doktorat, 

habilitację 

b) 1000,00 PLN  w przypadku pozostałych badań 

6. Opłata  za rozpatrzenie pozostałych wyżej nie sklasyfikowanych wniosków zewnętrznych 

wynosi: 

a) 2000,00 PLN  w przypadku gdy główny badacz nie jest pracownikiem Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 

b) 1000,00 PLN w przypadku gdy główny badacz nie jest pracownikiem Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, a uchwała KBUR jest zgodą obejmującą badanie  prowadzone                      

w ramach przyszłej pracy doktorskiej wnioskodawcy. 

7. W przypadku nieodebrania uchwały Komisji w terminie 2 miesięcy od daty jej wydania, 

ustalana jest opłata wnosząca 20 zł za każdy miesiąc (30 dni) zwłoki- opłatą obciążany jest 

główny badacz. 

8. Opłata za wydanie duplikatu uchwały ustalana jest w wysokości 50 zł. 

 

§ 5 

Za nadzór i wykonanie postanowień niniejszego Zarządzenia odpowiada Przewodnicząca 

Komisji  Bioetycznej  Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

§ 6 

1. Stawki wynagrodzenia i opłat za wydanie opinii określone niniejszym Zarządzeniem mają 

zastosowanie od 01.01.2023r. do końca obecnej kadencji  Komisji Bioetycznej tj. 30.09.2025r. 

2. Traci  moc  Zarządzenie  nr  88 /2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  20 grudnia 

2019r.  w sprawie: wynagrodzenia członków  Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Rzeszowskim 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.  

      

          REKTOR 
   UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 
                 Prof. dr hab. Sylwester  Czopek 

 


