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Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego           16.11.2017 
 
 
 

Regulamin 
Komisji Etyki Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
I. Postanowienia ogólne. 

 
§ 1 

 
Celem działania Komisji Etyki Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, 
zwanej dalej Komisją, jest zapewnienie przestrzegania przez badaczy Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Szczecińskiego najwyższych standardów etycznych w naukowych badaniach społecznych. Zadaniem 
Komisji jest opiniowanie projektów badawczych pod kątem ich zgodności z zasadami i standardami 
etycznymi oraz w zakresie respektowania i poszanowania godności istoty ludzkiej, jej podstawowych 
praw i wolności. Opinie Komisji formułowane są w oparciu zapisy sformułowane w dokumentach: 
Kodeksu Etyki Socjologa (Polskie Towarzystwo Socjologiczne), Zalecenia Rady Narodowego Centrum 
Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi (Narodowe Centrum Nauki), oraz Kodeks Etyki American 
Psychological Association (APA). 
 
Misją Komisji jest współpraca z badaczami w rozwiewaniu wątpliwości natury etycznej, występujących 
w procesie konstruowania i realizacji badań. 
 

§ 2 
 

1. Komisja Etyki Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego opiniuje 
projekty badań naukowych, których realizacja związana jest z wystąpieniem ryzyka dla zdrowia 
fizycznego lub psychicznego uczestników, ryzyka naruszania prywatności, możliwością poniesienia 
innego rodzaju strat społecznych lub prawnych.  

W szczególności jeśli: 

1.1. W planowanych badaniach zakłada się udział osób o możliwej ograniczonej zdolności do 
wyrażenia świadomej i swobodnej zgody na udział w badaniu, a także o ograniczonej 
możliwości odmowy udziału w badaniu: 

1.1.1. Osoby do 18 roku życia; 

1.1.2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną; 

1.1.3. Uczniowie i studenci (w trakcie badań realizowanych w ramach zajęć), więźniowe, 
żołnierze, policjanci (w trakcie badań realizowanych w miejscu pracy/osadzenia); 

1.1.4. Osoby wyrażające zgodę na udział w badaniu przy braku wiedzy o jego rzeczywistych 
celach (na podstawie instrukcji maskujących lub przy braku informacji o tym, że są 
uczestnikami badania, np. w eksperymentach naturalnych). 

1.2. W planowanych badaniach mają wziąć udział osoby szczególnie podatne na urazy psychiczne 
i zaburzenia zdrowia lub dobrostanu psychicznego, w tym wtórną wiktymizację: 

1.2.1. Chorzy terminalnie; 

1.2.2. Członkowie rodzin osób terminalnie lub przewlekle chorych; 

1.2.3. Ofiary katastrof, traum wojennych itp.; 

1.2.4. Ofiary przemocy. 
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1.3. W planowanych badaniach zakładana jest aktywna interwencja socjotechniczna lub 
psychotechniczna, zorientowana na zmianę  zachowania człowieka.  

1.4. Planowane badania dotyczą problemów budzących kontrowersje (np. aborcja, kara śmierci, 
przekonania religijne lub postawy wobec mniejszości). 

2. Komisja formułuje opinię na podstawie wniosku kierownika projektu badań naukowych, 
a w przypadku badań realizowanych przez studentów na potrzeby prac dyplomowych, na wniosek 
studenta; o ile Promotor zdecyduje, że w przypadku danego badania opinia Komisji jest wskazana. 

3. Komisja opiniuje projekty badawcze na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz 
w materiałach dołączonych do niego przez Wnioskodawcę. Opinia Komisji nie dotyczy kwestii 
mogących budzić wątpliwości etyczne, o których Wnioskodawca nie udzielił informacji. 

 
II. Zasady funkcjonowania Komisji. 

 
§ 3 

 
1. Komisję powołuje dyrektor Instytutu Socjologii US. 

2. W skład Komisji wchodzi nie mniej niż 3 członków, w tym dyrektor Instytutu Socjologii.  

3. Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji powołuje Dyrektor Instytutu Socjologii US. 

4. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wskazany przez niego inny członek 
Komisji. 

5. W szczególnych przypadkach (np. badań interdyscyplinarnych) Przewodniczący Komisji może 
zaprosić zewnętrznego eksperta lub ekspertów, reprezentujących dziedziny nauki (lub prawa) 
ważne dla orzeczenia w konkretnych opiniowanych projektach.  

6. Członek Komisji zaangażowany w opracowanie projektu badawczego, który podlega opiniowaniu, 
jest wyłączony z procedowania w tej sprawie. 

6.1. W przypadkach, gdy Przewodniczący Komisji jest zaangażowany w projekt badawczy, który 
podlega opiniowaniu, Dyrektor Instytutu Socjologii US przejmuje jego funkcję na czas 
procedowania opinii Komisji. 

6.2. W przypadkach, gdy Sekretarz Komisji jest zaangażowany w projekt badawczy, który podlega 
opiniowaniu, Przewodniczący wyznacza jego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji 
na czas procedowania opinii Komisji. 

6.3. W przypadkach, gdy Przewodniczący i Sekretarz są zaangażowani w projekt badawczy, który 
podlega opiniowaniu, Dyrektor Instytutu Socjologii US przejmuje zadania Przewodniczącego 
oraz wyznacza zastępcę Sekretarza spośród pozostałych członków Komisji na czas 
procedowania opinii Komisji. 

7. Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję wpływających wniosków oraz wydanych opinii. 

8. Komisja może obradować w trybie zdalnym, wykorzystując stosowane w Uniwersytecie 
Szczecińskim narzędzia komunikacji elektronicznej.  
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III. Tryb wydawania opinii. 
 

§ 4 
 

1. Komisja wydaje opinię na podstawie wniosku złożonego do Sekretarza Komisji w wersji papierowej 
i elektronicznej.  

2. Sekretarz Komisji sprawdza formalną poprawność wniosku, kompletność załączonych 
dokumentów, a następnie przekazuje cały pakiet Przewodniczącemu Komisji. Kompletność 
dokumentacji przedłożonej Komisji jest warunkiem rozpoczęcia procedury opiniowania.  

3. Formularz wniosku oraz wzory załączników dostępne są u Sekretarza Komisji. 

4. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych materiałów, informacji 
lub wyjaśnień dotyczących opiniowanego projektu badania naukowego.  

5. Komisja przekazuje Wnioskodawcy opinię na temat analizowanego projektu badania w terminie do 
30 dni od daty posiedzenia Komisji, na którym rozpatrywano wniosek. W przypadkach wyjątkowo 
skomplikowanych, czas rozpatrywania wniosku może zostać wydłużony do 60 dni. 

6. Opinie Komisji wydawane są w formie pisemnej na podstawie głosowania jawnego – z możliwością 
oddania wyłącznie głosów „za” lub „przeciw” – w którym uzyskano bezwzględną większość głosów 
członków Komisji.  

7. Wynik pracy Komisji stanowi opinia pozytywna lub warunkowo pozytywna, lub negatywna. Do 
opinii warunkowo pozytywnej oraz negatywnej Komisja formułuje uzasadnienie. 

8. W przypadku opinii warunkowo pozytywnej, Komisja określa zmiany konieczne do wprowadzenia 
w rozpatrywanym wniosku oraz wyznacza czas na ich wprowadzenie. Terminowe wprowadzenie do 
wniosku zmian zgodnych z zaleceniami Komisji, skutkuje decyzją o pozytywnej opinii na temat 
zgodności projektu badawczego z zasadami etycznymi, podjętą podczas kolejnego posiedzenia 
Komisji. Niewprowadzenie, w wyznaczonym czasie, zmian zalecanych przez Komisję skutkuje 
decyzją o negatywnej opinii na temat zgodności projektu badawczego z zasadami etycznymi, 
podjętą podczas kolejnego posiedzenia Komisji. 

9. Kierownik projektu, pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję, zobowiązany jest do 
natychmiastowego poinformowania Komisji o zmianach zaistniałych lub przewidywanych w trakcie 
realizacji projektu już po uzyskaniu przez niego pozytywnej opinii Komisji. Wszelkie zmiany 
w projekcie badawczym lub sposobie jego realizacji, istotne z perspektywy zgodności tego projektu 
z normami etycznymi – wprowadzone po uzyskaniu opinii Komisji – wymagają ponownego 
zaopiniowania przez Komisję.  

10. Komisji przysługuje prawo do niepodjęcia procedury opiniowania, gdy: 

10.1. wniosek nie spełnia wymogów formalnych; 

10.2. planowane badania nie dotyczą aspektów, o których mowa w § 2; 

10.3. zgłoszony projekt nie ma charakteru naukowego. 

11. Zarówno dokumentacja złożona w sprawie opiniowanego badania, jak i postępowanie Komisji 
w sprawie wydania opinii są poufne.  


