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Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

I. Uzasadnienie powołania Komisji ds. Badań Naukowych na Wydziale 

Psychologii UW  

1. Prace badawcze prowadzone na Wydziale Psychologii UW powinny 

spełniać najwyższe standardy etyczne. W związku z tym Rada Wydziału 

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego powołała Komisję ds. Etyki Badań 

(zwanej dalej Komisją), której zadaniem jest czuwanie nad etyczną stroną 

badań poprzez opiniowanie wniosków badawczych oraz przygotowywanie i 

propagowanie standardów etycznych dotyczących psychologicznych badań 

naukowych.  

2. Komisja działa bazując na standardach akceptowanych przez środowisko i 

wewnętrzny regulamin, ponieważ nie istnieją w Polsce żadne uregulowania 

prawne dotyczące etyki badań psychologicznych.  

3. Standardy etyczne, do których odwołuje się Komisja, są zawarte w Kodeksie 

etyczno-zawodowym psychologa (PTP, 1991), ze szczególnym 

uwzględnieniem punktów 29-42, oraz w dokumentach APA, dostępnych na 

stronie internetowej http://www.apa.org/ethics/.  

4. Regulamin został opracowany przez Komisję powołaną przez Radę 

Wydziału i będzie obowiązywał po jego zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.  

5. W związku z brakiem uregulowań ustawowych, dotyczących etyki badań 

psychologicznych, poddawanie projektów badań ocenie Komisji jest 

dobrowolne, z wyjątkiem przypadków regulowanych przez odrębne 

uchwały Rady Wydziału.  

6. Opinie Komisji mają jedynie charakter orzeczenia dotyczącego spełniania, 

lub nie, przyjętych standardów etycznych przez przedstawiony projekt 

badań.  

II. Powoływanie Komisji 

http://www.apa.org/ethics/


Komisja ds. Etyki Badań wybierana jest przez Radę Wydziału, na czas 

trwania kadencji władz wydziału.  

III. Struktura Komisji 

1. Rada Wydziału wybiera przewodniczącego komisji, którym może zostać 

jedynie członek Rady Wydziału oraz przynajmniej 4 członków Komisji, 

dbając aby reprezentowane były różne dziedziny psychologii.  

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego składu 

wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.  

IV. Zasady działania Komisji  

1. Komisja zbiera się na posiedzeniu co najmniej cztery razy do roku: w 

październiku, grudniu, marcu i czerwcu, w pierwszy wtorek miesiąca, w celu 

rozpatrzenia wniosków i wydania opinii. 

2. Opinie Komisji wydawane są najpóźniej po trzech tygodniach od daty 

zebrania Komisji.  

3. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na następnym zebraniu 

Komisji. 

4. Wydanie opinii przez Komisję musi poprzedzać rozpoczęcie planowanych 

badań naukowych.  

5. Komisja, w wyjątkowych przypadkach może wydać zaświadczenie 

potwierdzające, że badania zostały przeprowadzone w sposób etyczny. 

Dotyczy to badań nieopiniowanych wcześniej, ale przeznaczonych do 

publikacji. 

V. Rodzaje wniosków rozpatrywanych przez Komisję  

1. Ocenie Komisji podlegają wnioski dotyczące następujących kategorii 

projektów:  

 projekty finansowane z BST i DSM; 

 dobrowolnie zgłaszane projekty innych badań (np. składanych do NCN, 

granty międzynarodowe itp.); 

 projekty badań do prac doktorskich; 

 projekty badań, których wyniki mają zostać opublikowane w czasopismach 

wymagających opinii właściwej Komisji ds. Etyki Badań (na wniosek autora) 



2. Istnieje możliwość składania wniosków w języku angielskim. 

3. Dotyczy to projektów badań międzynarodowych oraz badań 

przeprowadzanych  w ramach prac dydaktycznych prowadzonych na 

Warsaw International Studies in Psychology (WISP). Wniosek opracowany 

przez studenta/magistranta, powinien być zaopiniowany przez 

tutora/promotora.  

4. Opinie w powyższych przypadkach również będą wystawiane w języku 

angielskim.  

5. Komisja ds. Etyki Badań będzie opiniować wyłącznie projekty badań 

prowadzonych przez pracowników Wydziału Psychologii UW, doktorantów, 

którzy zamierzają otworzyć przewód doktorski na Wydziale Psychologii UW 

oraz studentów tego Wydziału.  

VI. Procedura składania wniosków 

1. Wnioski składa się na ręce sekretarza Komisji  na opracowanym przez 

Komisję formularzu dostępnym w Internecie na stronie Wydziału, w 

terminie podanym e-mailowo przez sekretarza Komisji. 

2. Wnioski winny spełniać oczekiwania zawarte w zaleceniach 

sformułowanych przez Komisję, a dostępnych na stronie internetowej: 

http://psych.uw.edu.pl/files/o_nas/wladze/komisje/Komisja_etyki_wzor_w

niosku.pdf 

VII. Zasady rozpatrywania wniosków 

1. Komisja wydaje opinię na temat etycznej strony badań, kierując się 

określonymi wyżej zasadami.  

2. Opinia zostaje wydana po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym, w 

obecności quorum członków Komisji, a decyzja jest podejmowana zwykłą 

większością głosów. 

3. Opinie Komisji wydawane są najpóźniej po trzech tygodniach od daty 

zebrania Komisji.  

4. Opinia w języku angielskim może zostać wydana każdemu wnioskodawcy 

na jego życzenie. 

VIII. Rodzaje wydawanej opinii  



1. Opinia Komisji może przybrać formę:  

a. opinii pozytywnej  

lub  

b. opinii negatywnej (wraz z uzasadnieniem).  

2. Opinia negatywna oznacza, że rozpatrywany projekt badawczy nie może być 

ponownie rozpatrywany przez Komisję bez zmian w kierunku wskazanym w 

opinii.  

3. Wstrzymanie opinii pozytywnej 

4. Wydanie opinii pozytywnej może być wstrzymane w przypadku drobnych 

uchybień formalnych. Kierownik tematu zostanie o nich poinformowany i 

będzie zobowiązany do ich poprawienia w czasie nie dłuższym niż 3 tygodnie. 

Po naniesieniu w tym terminie poprawek, otrzyma opinię pozytywną, w 

przeciwnym wypadku otrzyma opinię negatywną.  

 


