
UcItwAŁA NR 49/.1013

okręgolvoj Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 |istopźrdą 2013 r.

w sprawre:

okręgorva Rada Lekarska lv Katowicach' na podstalyie s10 ust. 1' 2 i 4 Rozporządzenia
N{inistra Zdrowia i opieki społecznej f dnią 11 maja 1999 r. w sprawic szczegóiowych
zasad powotyrvania i finansowania oraz trybu dzialania komisji bioetycznych
(Dz.U'z1999 r. Nr 47, poz. .l80), art. 37r, 37s, 37x ustawy z dnia 6 rvrześnia 200i r.
Praryo farmaceutyczne (Dz.lJ. z 2008 r. Nr 45, poz.271), art. 49 ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U' 2010 r. Nr 107, poz. 679) v! i'tłiązku z art' ź5
pkt.4 w zw. z art. 5 pkt, 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
@2.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:

s1
z .zastrzęi.eniefi s,2. śJ i ś4. wysokość zryczałtowanej opłaty za wydanie przez Komisję
Bioetyczną prz1 Sląskiej Izbie Lekarskiej (dalej jako KB przy ŚIL) opinii o projekció
ekspelymęntu medycznego wynosi 6.0oo'00 złotych plus vAT'

s2W przypadku wieloośrodkortego eksperymentu medycznego opłatę za zgloŚzenle
ewentualnych zastrzeŹeń co do tjdziału badacza ]ub ośIodka ustala się W następujący sposób :

1) jeżeli opinię lrydaje KB przy ŚIL jako lokalna komisja bioetyczna op{ara $]ilosl
l.500,00 złot1.ch plus VAT'

2) jeżeli KB puy ŚlL jest komisją w.łaściwą dla koordynatola eksperymentu
medycznego' opłata stanowi sumę:
a) opłaty za wydanie opinii pr.zez lokalne komisje bioe|ycznę, do których KB przy

sIL przesyła informację o plarrowanyn udzialę badacfa lub ośrodka. którą uitala
|rze]v9dn]:1ący KB przy SIL po uzgodnieniach z w}aściwymi lokalnymi
komisjami bioetycznymi oraz

b) zryczałtorr'anej opłaty w wysokości 500,00 zł plus VAT'
opłata, o której mowa w pkt' 2 ]it. c). jest przekaz1rtana Lokalnqi komisji bioetycznej.
w pŹypadku nie pobierania opłaty pŻef lokaln4 komisję bioetyczną podmiot zamierzająry
plzeproq''adzić eksperynent medyczny uisfcza oplatę, o której mowa w pkt. 2 lit' b).

s3
Prezydium okręgowej Rad1' Lekarskiej 'w Kato$'lcach w szczególnych przypadkach.
na wniosek Przewodniczącego KB przy SIL' n]oże w dlodzc uchwały zr,r'olnić podmiot
famierzający plzeprowadzić ekspelymęnt med1'czny z obowiązku pokycia całości lut części
opłaty, o której molva w $1, $2 iub $4 niniejszej uchvały.

!q4W przypadku dokonania istotn}.ch i mających $p.lyw na bezpieczeństwo uczestnikó$
eksperymentu medvcznego zmian \.r, ptotokole eksperylentu medycznego lub jego
dokumentacji w]'nagających akceptacji KB pif]' ŚiL. opłata rvynosi 1.000,00 zlotych plus
VAT,
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$s
W przypadku co|nięcia wniosku o r,lydanie opinii w przedmiocie zamierzonego
eksperymentu med}'cznego przed przekazaniem ,.dokumentacji eksperymentu', rł.yznaczonym
członkom kornisji, Puewodniczący KB prfy SIL fafteś7a 7wrnt 7joÓ $|iesionej opłaty.
októrojmowaws1'

s6
l. opłaty, o których mowa w sl- s4' uiszcza się na rachunek bankowy Sląskiej Izby

Lekarskiej.
2. opłaty, o których morva w $1 i $2 pkt. 2, na1eży uiśció $'te.minie 7 dni od dnia

złożenia rtniosku, nie póŹniej niż przed urydaniem opinii przez K B prz1 SIL, a w
pozostałych pŹypadkach _ po wezwaniu do zapłaty.

s7
okęgowa Rada Lękarska \ł' Katowicach uporażnia Prezydium okęgowej Rady Lekarskiej
W Katowicach do zmiany w1'sokości opłat, o których mowa w niniejszej uchrłale.

s8
Nadzór nad realizacj ą niniej szej uchwały powierza się Skarbnikowi oRL \'Katowicach.

se
Uchyla się uchwałę fu 29199 okęgo\ł'ej Rady Lekarskięj w Katowicach z dnia 1 grudnia
1999 r.

s10
Uchwała lvchodzi w życie z dniem 1 stycznia 201'ł I.
Podmioty zamierzające przeprowadzió ekspelyment medyczny' któIę flożyły \łnioski
o q'Jdanie opinii przed dniem rł.ejścia w życie niniejszej uchwały, ponoszą opłaty
w dotychczasowej wysokości'
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