Zasady działania Komisji ds. Etyki Badań,
powołanej w Instytucie Socjologii UW
W celu zapewnienia badaniom prowadzonym przez pracowników i studentów Instytutu
Socjologii UW zgodności z wysokimi standardami etycznymi badań społecznych,
rozstrzygania sporów i wątpliwości związanych z etycznymi aspektami badań oraz rozwijania
wrażliwości etycznej w badaniach społecznych Instytut Socjologii powołuje Komisję ds. Etyki
Badań.
1.Komisja ds./Etyki Badań wybierana jest przez Radę Instytutu Socjologii nas czas kadencji
Rady. Rada wybiera przewodniczącego Komisji, którym może być tylko członek Rady.
2. Komisja składa się z trzech albo pięciu osób. Komisja może wybrać ze swego składu
sekretarza.
3. Komisja rozpatruje wnioski o stwierdzenie zgodności badań prowadzonych w Instytucie
Socjologii ze standardami etycznymi badań społecznych. Wnioski, wraz z dokumentacją
mogą składać kierownicy projektów badawczych oraz Dyrekcja Instytutu Socjologii.
4. Komisja formułuje swe opinie na podstawie Zasad dobrych obyczajów w nauce PAN oraz
uregulowań dotyczących etyki badań społecznych, uznanych w środowisku socjologów i
badaczy społecznych, a w szczególności Kodeksu Etyki Socjologa przyjętego przez Polskie
Towarzystwo Socjologiczne.
4. Komisja wydaje opinię najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Termin ten może
być przedłużony o następny miesiąc, jeśli Komisja uzna za konieczne zasięgnięcie opinii
ekspertów spoza swego składu.
5. Komisja wydaje opinię w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności
przynajmniej połowy członków Komisji.
6. Opinia Komisji może być; (a) opinią pozytywną, (b) opinią pozytywną warunkową,
związaną z wprowadzeniem do projektu badawczego konkretnych zmian zalecanych przez
Komisję; (c) opinią negatywną. W przypadku (b) wprowadzenie do projektu zalecanych
zmian jest potwierdzane przez Komisję. W przypadku (c) projekt może być oceniany
ponownie po wprowadzeniu zasadniczych zmian, wskazanych przez Komisję.
7. Swoje opinie Komisja przekazuje zainteresowanym na piśmie, a opinie pozytywne i
negatywne - wraz z uzasadnieniem.
8. Komisja może wypowiadać się w innych spornych sprawach z zakresu etyki badań
naukowych – na wniosek zainteresowanych pracowników i studentów, Dyrekcji Instytutu
oraz z inicjatywy własnej.
2012

