
Regulamin 

Komisji Oceny Jakości Badań Naukowych w Instytucie Psychologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

l. Zadaniem Komisji Oceny Jakości Badań Naukowych w Instytucie Psychologii 

Uniwersytetu Opolskiego – zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Komisją” –  

jest opiniowanie projektów badań naukowych realizowanych przez pracowników, 

doktorantów i studentów Instytutu Psychologii pod kątem ich wartości merytorycznej oraz 

zgodności z zasadami etyki w zakresie respektowania praw ochrony dóbr osobistych 

uczestników projektu badawczego (badających i badanych). 

2. Komisja jest organem opiniotwórczym i opiniodawczym, pozwalającym badaczom 

realizować standardy rzetelności badań naukowych wraz z aspektami etycznymi w oparciu 

o uznane w środowisku zawodowym normy badań naukowych zgodne z Kodeksem 

Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

3. Komisja realizuje swoje zadania w sposób bezstronny, poufny i przejrzysty, bez 

nieuzasadnionej zwłoki. 

4. Komisja realizuje swoje zadania poprzez opiniowanie wniosków badawczych, w oparciu o 

kryteria badań naukowych i zasady etyczne zawarte w Kodeksie Etycznym Psychologa 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

5. Tryb pracy Komisji:  

a) Komisja obraduje ciągle, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych, natomiast spotkania Komisji odbywają się na wniosek 

Przewodniczącego. 

b) Posiedzenia Komisji są protokołowane i utrwalane za pomocą narzędzi technologii 

elektronicznych. 

c) Komisja podejmuje uchwały oraz zatwierdza opinie w trybie głosowania jawnego, 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej Przewodniczącego i jednego z 

członków. 

d) Komisja wyraża opinię na piśmie najpóźniej dwa tygodnie od daty otrzymania 

kompletnej dokumentacji badania i przekazuje ją zainteresowanemu. 

 

e) W sprawach spornych Komisja zwraca się o opinię do Uczelnianej Komisji do spraw 

Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim w celu ponownej oceny wniosku. 

6. Procedura wydawania opinii: 

a) Wnioskodawca kieruje wniosek o wyrażenie opinii o projekcie w formie elektronicznej 

do Przewodniczącego Komisji. 

b) Wniosek o wyrażenie opinii stanowi opis badania. Wniosek winien zawierać 

następujące informacje: tytuł projektu, dane osoby odpowiedzialnej za badania, krótką 



charakterystykę badań (ilościowe, jakościowe, eksperymentalne, korelacyjne, 

mieszane), podstawy teoretyczne, opis oraz uzasadnienie zastosowanych procedur i 

metod. Wzór wniosku jest w Załączniku 1. 

c) Przewodniczący przekazuje dokumentację projektu badawczego pozostałym członkom 

Komisji i ustala termin przekazania opinii dotyczącej projektu badawczego nie dłuższy 

niż dwa tygodnie. 

d) Członkowie Komisji wyrażają swoje opinie, a następnie Przewodniczący po 

uwzględnieniu uwag Członków Komisji:  

– w przypadku zgodnych projektów opinii pozytywnych formułuje jednolitą treść 

końcowej opinii, 

– w przypadku zgodnych opinii negatywnych formułuje jednolitą treść końcowej 

opinii oraz uzasadnienie prezentujące stanowisko Komisji, 

– w przypadku rozbieżności opinii, po zapoznaniu się z ich uzasadnieniami, 

członkowie Komisji głosują nad ostateczną opinią, której treść proponuje 

przewodniczący. Głosowanie jest podstawą wydania opinii końcowej. 

e) Członkowie Komisji głosować mogą albo przyjmując, albo odrzucając opinię, nie 

mając możliwości wstrzymania się od głosowania. Decyduje zwykła większość przy 

pełnym składzie Komisji. 

f) Przewodniczący Komisji przekazuje końcową opinię badaczowi w ciągu 3 dni od 

wyniku głosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 do Regulaminu  Komisji Oceny Jakości Badań 

Naukowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

Wniosek do Komisji Oceny Jakości Badań Naukowych w Instytucie Psychologii 

Uniwersytetu Opolskiego o wydanie opinii na temat badania 
 

 

1. Tytuł projektu  

2. Dane osoby składającej i zespołu badawczego  

3. Ogólne dane na temat uczestników badania i 

sposobu ich rekrutowania 

 

4. Cel badań w wymiarze teoretycznym i 

praktycznym 

 

 

5. Opis procedury badawczej, z uwzględnieniem 

stosowanych metod i technik badawczych 

 

6. Wzór zgody na udział w badaniu (w przypadku 

osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych 

również wzór zgody opiekunów prawnych) 

 

7. Wzór instrukcji dla uczestników badania  

8. Ocena ryzyka (od strony psychologicznej) dla 

osób uczestniczących  w badaniu 

 

9. Zasady upubliczniania wyników badań, 

przekazywania uczestnikom badania informacji 

zwrotnej o wynikach oraz sposoby zapewnienia 

anonimowości udziału w badaniu 

 

 

Oświadczam, że badania będące przedmiotem niniejszego wniosku mają charakter autorski. 

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

____________________________ 

miejscowość, data i podpis 

wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 


