Zasady i wysokość opłat za wydanie opinii przez Senacką Komisję ds. Etyki Badań
Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
§1
Senacka Komisja ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu działając na podstawie Regulaminu obowiązującego na Uczelni sporządza na
wniosek zainteresowanego podmiotu opinie czy eksperyment poznawczy na ludziach może
być dopuszczony do przeprowadzenia. w Akademii Wychowania Fizycznego.
§2
Za wydanie opinii o eksperymencie poznawczym na ludziach wykonywanym przez:
o
o

o

przeprowadzających w Uczelni przewody doktorskie lub habilitacyjne
pracowników jednostki organizacyjnej Akademii,
studentów prowadzących badania będące podstawą prac licencjackich
i magisterskich wykonywanych w Akademii lub realizujących projekty
badawcze w ramach studenckiego ruchu naukowego,
pracowników Akademii prowadzących niekomercyjne badania naukowe

nie są pobierane opłaty.
§3
Opiniowanie przez Komisję projektów innych pozauczelnianych podmiotów, które
zamierzają prowadzić badania w Akademii Wychowania Fizycznego lub poza nią są
odpłatne.
§4
1. Za wydanie opinii o projekcie badawczym będącym podstawą przewodu doktorskiego
przeprowadzonego w Akademii przez wszystkie osoby niezatrudnione w Uczelni pobiera się
opłatę w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
2. Za wydanie opinii o projekcie badawczym będącym podstawą przewodu habilitacyjnego
przeprowadzonego w Akademii przez wszystkie osoby niezatrudnione w Uczelni pobiera się
opłatę w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
3. Za wydanie opinii o niekomercyjnym projekcie badawczym realizowanym w Akademii
lub poza nią w ramach grantów zewnętrznych uzyskiwanych pobiera się opłatę w wysokości
700,00 zł (słownie: siedemset złotych).
4. Za wydanie opinii o poprawkach do projektu, o którym mowa w ust. 3 pobiera się opłatę
w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
5. W przypadkach nieujętych w pkt 1-4 decyzję o wysokości opłat lub zwolnieniu z nich
podejmuje Rektor na wniosek przewodniczący Komisji.

§5
1. Opłaty należy wnosić przed podjęciem przez Komisję uchwały wyrażającej opinię.
2. Opłaty należy dokonywać przelewem na konto Uczelni, na podstawie dokumentu
obciążającego, w ciągu 14 dni od daty jego wystawienia.

§6
W sytuacji wycofania przed wydaniem opinii wniosku złożonego i zarejestrowanego
w Komisji wnioskodawcy przysługuje zwrot 80% wniesionej opłaty określonej niniejszym
regulaminem.

