Załącznik Nr 2
REGULAMIN FINANSOWANIA
KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM
1. Komisja bioetyczna przy Wojskowym Instytucie Medycznym działa zgodnie z ustaleniami
dotyczącymi sposobu jej finansowania określonymi w rozporządzeniu 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) oraz z
postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Środki uzyskane w sposób określony w ust. 4 - 8 są przychodem Wojskowego Instytutu
Medycznego. Komisja bioetyczna jest ośrodkiem kosztów w WIM.
3. Za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego prowadzonego przez pracownika
lub pracowników WIM w ramach pracy doktorskiej, pracy habilitacyjnej bądź przygotowania
publikacji, nie pobiera się opłat, o ile powyższe projekty nie są finansowane z innych źródeł
(np. przez firmy farmaceutyczne).
4. Za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego, z wyjątkiem opinii o których
mowa w ust. 3, pobiera się opłatę, w zależności od liczby osób objętej eksperymentem, w
wysokości:
1) do 10 osób
2) 11 – 20 osób
3) 21 – 30 osób
4) 31 – 40 osób
5) powyżej 40 osób
-

- 1 średnia krajowa,
- 2 średnie krajowe,
- 3 średnie krajowe,
- 4 średnie krajowe,
- 5 średnich krajowych

stanowiących wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za ostatni kwartał poprzedniego roku rozrachunkowego, określonego w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego – zwanego dalej „średnią
krajową”.

5. Za wydanie opinii do wniesionych poprawek w projekcie eksperymentu, o którym mowa w
ust. 4 pobiera się opłatę w wysokości jednej średniej krajowej od każdego wniosku.
6. Opłaty na konto bankowe Wojskowego Instytutu Medycznego wnosi osoba składająca
wniosek o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego przed podjęciem uchwały
wyrażającej opinię.
7. W przypadku wydania opinii na zlecenie innej komisji bioetycznej, zgodnie z art. 37r w
związku z art. 37s ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) dotyczącym udziału badacza i ośrodka współuczestniczącego w
danym wieloośrodkowym badaniu klinicznym opłata wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych).
8. Z opłat uiszczonych w sposób określony w ust. 4 - 7 Główny Księgowy dokonuje odpisu
na zadaniowy fundusz premiowy WIM, zwany dalej funduszem, w wysokości 35 %.

9. Ze środków funduszu, członek Komisji bioetycznej będący pracownikiem WIM, albo
żołnierzem pełniącym służbę w WIM może otrzymać premię zadaniową lub nagrodę w
wysokości uwzględniającej nakład pracy oraz środki pozyskane dla WIM w ramach
opiniowanych projektów eksperymentu. Decyzję o podpisaniu umowy premiowej podejmuje
Dyrektor WIM na wniosek Przewodniczącego Komisji.
10. Premie przewidziane w ust. 9 przyznaje się i wypłaca raz na kwartał.
11. Jeżeli środki funduszu na to pozwalają członek Komisji bioetycznej będący pracownikiem
WIM lub żołnierzem pełniącym służbę w WIM, członek Komisji bioetycznej nie będący
pracownikiem WIM lub żołnierzem zawodowym pełniącym służbę w WIM oraz ekspert nie
będący członkiem Komisji, ani pracownikiem i żołnierzem zawodowym WIM, za
sporządzenie projektu opinii o projekcie eksperymentu może otrzymać w ramach umowy o
dzieło wynagrodzenie brutto 200,00 zł (słownie dwieście złotych).
12. Za udział w posiedzeniu Komisji bioetycznej członek Komisji bioetycznej nie będący
pracownikiem WIM, czy też żołnierzem zawodowym pełniącym służbę w WIM może
otrzymać w ramach umowy zlecenia wynagrodzenie w kwocie 200,00 (słownie: dwieście
złotych).
13. Z środków o których mowa w ust. 2 tworzy się fundusz reprezentacyjny Komisji w
wysokości 70 zł miesięcznie. Do dysponowania funduszem reprezentacyjnym Komisji
uprawniony jest Przewodniczący Komisji.
14. Obsługę finansową Komisji zapewnia Główny Księgowy Wojskowego Instytutu
Medycznego.
15. Dokumenty finansowe związane z wypłatą należności, o których mowa w pkt 9 – 12
akceptuje Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. Podlegają one
rachunkowej kontroli Głównego Księgowego WIM.
16. Główny księgowy w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji przedstawia Dyrektorowi
Wojskowego Instytutu Medycznego raz w roku w terminie do 31 marca, rozliczenie
gospodarki finansowej Komisji za rok ubiegły.

