
     UNIWERSYTET                                                   
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

ZARZĄDZENIE Nr 235 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 12 grudnia 2014 r. 
 

dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora UMK z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie 
powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygi era w Bydgoszczy 
 
 

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zm.), § 2 ust. 2 w związku z § 3 ust. 4 
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) oraz § 53 ust. 3 pkt 12 Statutu UMK z dnia 22 października 2013 r. 

 
 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W zarządzeniu Nr 21 Rektora UMK z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad 
działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium 
Medicum  
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Biuletyn Prawny UMK Nr 3 poz. 46 z późn. zm) w § 7 
ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Komisja Bioetyczna pobiera następujące opłaty: 

1) za rozpatrzenie zgłoszenia badania i wydanie opinii Komisja pobiera opłaty na podstawie 
wystawionej faktury, w wysokości brutto: 
a) za rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego, badania 

klinicznego lub naukowego, sponsorowanych przez firmę farmaceutyczną – 8.540,00 zł, 
b) za rozpatrzenie dokumentów składanych do Komisji w trakcie trwania eksperymentu,  

o którym mowa w lit. a, wymagających wydania opinii przez Komisję, za każdy 
rozpatrzony dokument, np. uzupełniający wniosek, wnoszący poprawki lub przedłużający 
czasokres trwania eksperymentu, rozpatrzenie wniosku o dodatkowe przyjęcie ośrodka 
lub badacza bądź innej informacji mogącej mieć wpływ na weryfikację wcześniej 
wydanej zgody – 1.220,00 zł, 

c) za zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystąpienia ciężkich zdarzeń 
niepożądanych bądź z innymi dodatkowymi dokumentami niewymagającymi wydania 
opinii – 366,00 zł, 

2) za rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego lub 
badania naukowego, złożonego: 
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a) przez wnioskodawcę niezatrudnionego na podstawie stosunku pracy w UMK  
lub niebędącego studentem UMK, jak i za wniosek złożony przez inną instytucję – 
610,00 zł, z zastrzeżeniem postanowień lit. b, 

b) przez studenta Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku – 100,00 
zł, 

c) za każdą poprawkę lub uzupełnienie wniosku, złożone po wydaniu przez Komisję opinii 
– 122,00 zł, 

3) za czynności związane z dokonaniem oceny udziału badacza w badaniu klinicznym (ocena 
poprawności wyboru badacza i ocena jakości ośrodka) – 1.220,00 zł.”. 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2014 r. 

                                                                                
 

 R E K T O R 
 
 
 

                                                                               prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


