REGULAMIN
(17 stycznia 2020)

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Instytutu Psychologii UJ jest ciałem doradczym, służącym
pomocą pracownikom i studentom Instytutu oraz doktorantom, których opiekunem naukowym jest
pracownik naukowy Instytutu, w rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z projektowaniem
i prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie psychologii. Komisja opiniuje badania na potrzeby ich
realizacji i publikacji.
1. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych (zwana dalej Komisją) jest powoływana przez Radę Instytutu
Psychologii UJ na okres 4 lat.
2. Przewodniczącym Komisji jest samodzielny pracownik naukowy, wybierany przez Radę Instytutu.
Rada na wniosek Przewodniczącego powołuje członków Komisji spośród pracowników Instytutu
w stopniu co najmniej doktora. Skład Komisji powinien uwzględniać różne obszary psychologii. W razie
konieczności Przewodniczący Komisji może się zwrócić o recenzję projektu do osoby niebędącej
członkiem Komisji.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego
oraz Sekretarza. Dalsze prace Komisji są koordynowane przez Przewodniczącego, bądź – pod jego
nieobecność – przez Zastępcę Przewodniczącego. Sekretarz protokołuje zebrania Komisji.
4. Komisja opiniuje wyłącznie projekty badań z udziałem ludzi, na wniosek kierownika projektu,
a w sytuacjach szczególnych na wniosek Dyrekcji lub Rady Instytutu Psychologii. Wniosek należy złożyć
w formie elektronicznej, przez wypełnienie na stronie:
WNIOSEK O WYDANIE OPINII KOMISJI DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH
Procedowane będą wyłącznie wnioski kompletne, złożone przez pracownika, doktoranta lub studenta
Instytutu Psychologii z konta w domenie uj. Przewodniczący Komisji kieruje wniosek do recenzji.
5. Komisja – po zapoznaniu się z wnioskiem i recenzją – ocenia wniosek w głosowaniu jawnym, przy
czym wymagana jest obecność większości członków Komisji, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy.
Głosowanie odbywa się z użyciem technik głosowania zdalnego, za pomocą ankiety internetowej.
W obu przypadkach decyzja zapada zwykłą większością głosów.
6. Komisja zastrzega sobie 45-dniowy termin wydania opinii. Opinia może przyjąć formę pozytywną lub
negatywną, Komisja może również wstrzymać się od wydania opinii do czasu wprowadzenia
postulowanych zmian w projekcie. Opinia jest wydawana w formie pisemnej, a w przypadku opinii
negatywnej lub powstrzymania się od wydania opinii do czasu wprowadzenia zmian w projekcie
– zawiera również uzasadnienie decyzji. Na prośbę wnioskodawcy opinia może być wydana w języku
angielskim.
7. Wydana przez Komisję opinia pozytywna jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że przedstawiony
projekt spełnia wymogi etyczne stawiane badaniom naukowym w dziedzinie psychologii, przy czym
punktem odniesienia są dokumenty wymienione w pkt. 10.

8. Wniosek o wydanie opinii przez Komisję może być złożony w języku polskim lub angielskim.
9. Badacz planujący wprowadzenie istotnej zmiany w procedurze badawczej projektu, już po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji, powinien zwrócić się do Komisji o wydanie aneksu do tej opinii. Jako istotna
powinna być potraktowana zmiana obejmująca:
- wprowadzenie do procedury nowej manipulacji, istotnie wpływającej na potencjalne ryzyko związane
z badaniem i/lub samopoczucie osób badanych,
- wprowadzenie do procedury nowego narzędzia, o innym charakterze niż miary zgłaszane na etapie
składania wniosku,
- wprowadzenie do procedury narzędzia nieopublikowanego.
Powyższe przykłady nie wyczerpują listy kryteriów istotnej zmiany i stanowią jedynie przykłady sytuacji
wymagających wnioskowania o aneks do uprzednio wydanej opinii Komisji. Badacz wnioskujący
o aneks do opinii powinien złożyć wniosek obejmujący uprzedni opis projektu z zaznaczanymi
zmianami w dokumencie.
10. Komisja działa na podstawie uznawanych w środowisku zawodowym standardów etycznych.
Do czasu wejścia w życie wymaganych regulacji prawnych (Ustawa o Zawodzie Psychologa), Komisja
będzie kierować się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, odwołując się również do European Federation of Psychology Associations MetaCode of Ethics oraz Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists. Będzie się odwoływać
również do dokumentu „Dobre Obyczaje w Nauce” oraz Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego Polskiej
Akademii Nauk.

