
Załącznik nr 2 do Regulaminu Działania Komisji Bioetycznej  
działającej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym   

wprowadzonego Zarządzeniem nr 84 Rektora z dnia 9.04.2021 r. 
zmienionego Zarządzeniem nr 200/2022  Rektora z dnia 18.10.2022 r.  

   

Wynagrodzenia członków, ekspertów zewnętrznych i obsługi administracyjnej 

Komisji Bioetycznej działającej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  

 

Ustala się wynagrodzenia członków, ekspertów zewnętrznych i obsługi administracyjnej Komisji 
Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za udział w pracach Komisji Bioetycznej przy 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym („Komisja”), określając odpowiednio wynagrodzenia dla: 
 

1) Przewodniczącego Komisji za udział w posiedzeniu Komisji - w wysokości 1.000 zł. (stawka 

ryczałtowa za każde posiedzenie); 

2) Zastępcy Przewodniczącego Komisji za udział w posiedzeniu Komisji - w wysokości 700 zł. (stawka 

ryczałtowa za każde posiedzenie),  

3) członka Komisji za udział w posiedzeniu Komisji - w wysokości 600 zł. (stawka ryczałtowa za każde 

posiedzenie); 

4) osoby sporządzającej projekt opinii dotyczącej Projektu badania, o której mowa w §13 ust. 1 

Regulaminu Działania Komisji Bioetycznej działającej przy Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym - w wysokości 150 zł. za projekt opinii; 

5) osoby sporządzającej projekt opinii dotyczącej Projektu badania będącego: Badaniem 

komercyjnym tj. finansowanym ze środków nie stanowiących środków publicznych lub Badaniem 

finansowanym ze środków pozyskanych w ramach rządowych lub unijnych grantów, lub projektów 

naukowych, o której mowa w §13 ust. 1 Regulaminu Działania Komisji Bioetycznej działającej przy 

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - w wysokości: 1.500 zł. za projekt opinii (stawka 

ryczałtowa);  

6) osoby sporządzającej projekt opinii dotyczący badania naukowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 

pkt 4 Regulaminu Działania Komisji Bioetycznej działającej przy Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym lub w § 5 ust. 2 tego Regulaminu - w wysokości 150 zł. za projekt opinii; 

7) Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji, członka Komisji za udział w 

posiedzeniu Komisji w terminie dodatkowym, o którym mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu Działania 

Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - w wysokości 100 zł. (stawka 

ryczałtowa niezależnie od liczby posiedzeń w danym miesiącu); 

8) osoby sporządzającej projekt opinii w przypadku konieczności uzyskania pilnej opinii 

specjalistycznej w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu Działania Komisji 

Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - w wysokości 150 zł. za projekt opinii. 

9) członka Komisji dokonującego analizy przyjmowanej do rozpatrzenia przez Komisję dokumentacji 

Projektu badania - w wysokości 150 zł. za wykonanie analizy dokumentacji dotyczącej co najmniej 

5 Projektów badań (stawka ryczałtowa za wykonanie analizy dokumentacji dotyczącej co najmniej 

5 Projektów badań). 

10) obsługi administracyjnej Komisji – tytułem premii z działalności usługowej Uczelni (WUM) - zgodnie 

z Regulaminem wynagradzania pracowników Uczelni, przy czym premia z tego tytułu nie może 



przekroczyć 6% zaewidencjonowanych przychodów Uczelni za dany okres, tj. przychodów 

pochodzących z działalności Komisji związanej z obsługą wniosków dotyczących badań 

komercyjnych tj. Badań finansowanych ze środków nie stanowiących środków publicznych lub 

pozyskanych w ramach rządowych lub unijnych grantów, lub projektów naukowych, na realizację 

których Uczelnia pozyskała zewnętrzne finansowanie i które podlegają opłatom jak określone w 

Załączniku nr 1, za wyjątkiem przypadków Badań realizowanych w ramach projektów lub grantów, 

których dokumentacja konkursowa lub wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów nie 

uprawniają do zakwalifikowania w danym projekcie opłaty za czynności Komisji Bioetycznej jako 

kosztów bezpośrednich.  

 


