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Komisja ds. Etyki FAME|GRAPE 

Komisja Etyki ośrodka GRAPE jest ciałem służącym pomocą pracownikom i  współpracownikom GRAPE 
rozstrzygać dylematy etyczne związane z projektowaniem i prowadzeniem badań naukowych. 

1. Komisja ds. Etyki jest powoływana przez Radę Fundatorów Fundacji Adeptów i Miłośników Ekonomii. 
2. Głównym zadaniem Komisji ds. Etyki jest opiniowanie projektów badań z udziałem ludzi realizowanych 

przez bądź pod opieką naukową pracowników i współpracowników GRAPE.  
3. Komisja może również rozstrzygać pozostałe problemy etyczne powstałe w wyniku pracy badawczej w 

GRAPE.  
4. Pracownicy i współpracownicy GRAPE zasięgają opinii Komisji ds. Etyki w odniesieniu do wszystkich 

badań eksperymentalnych. Nie dotyczy to badań przeprowadzanych w ramach zajęć, wyłącznie w celach 
dydaktycznych. 

5. Autor bądź autorzy takiego badania przedstawiają jego opis na formularzu opracowanym przez FAME, 
który stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.  

6. Autor bądź autorzy badania zasięgają opinii Komisji ds. Etyki przed przeprowadzeniem badania 
eksperymentalnego. 

7. Komisja ds. Etyki wypowiada się na piśmie, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. W obradach 
dotyczących danego wniosku biorą udział w trybie obiegowym wszyscy członkowie Komisji ds. Etyki z 
wyjątkiem przypadku konfliktu interesów. 

8. Jeśli przynajmniej jeden z członków Komisji ds. Etyki ma istotne zastrzeżenia co do proponowanego we 
wniosku badania lub z innych powodów chcę by Komisja omówiła wniosek w czasie spotkania, 
Przewodniczący organizuje spotkanie online w terminie dogodnym dla wszystkich członków Komisji ds. 
Etyki.  

9. Ostateczną opinię wystawia przewodniczący Komisji ds. Etyki. Członkowie Komisji ds. Etyki pełnią 
funkcję przewodniczącego obiegowo, nad kolejnością czuwa oddelegowany do kontaktów z Komisją ds. 
Etyki członek zarządu FAME.  

10. Formularz zgłoszenia badania zawiera: 
a. tytuł projektu oraz dane kierownika badań i zespołu badawczego, 
b. opis badania, wraz z hipotezami oraz planowaną minimalną wielkością próby 
c. dane na temat osób badanych i sposobu ich rekrutacji do udziału w badaniach, 
d. opis procedury badawczej, z uwzględnieniem stosowanych metod i technik badawczych oraz 

kwestii wynagrodzenia osób badanych, 
e. wzór instrukcji i innych materiałów dla osób badanych, 
f. uzasadnienie, jeśli badanie wykorzystuje technikę wprowadzenia uczestników w błąd.  
g. uzasadnienie, jeśli badanie przeprowadzane jest bez uzyskania świadomej zgody na udział przez 

osoby, które są mu poddawane  
h. uzasadnienie, jeśli uczestnictwo w badaniu może skutkować obniżeniem dobrostanu osób 

biorących w nim udział 
i. uzasadnienie, jeśli badane osoby nie mają możliwości rezygnacji z udziału w badaniu w dowolnej 

chwili 
j. uzasadnienie, jeśli uczestnikami badania są studenci, którzy uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez kierownika lub wykonawców badania, a udział w badaniu jest nieodpłatny 
albo przeciętne wynagrodzenie jest rażąco niskie w stosunku do poświęconego przez 
uczestników czasu.  

k. zasady upubliczniania wyników badań oraz sposoby zapewnienia anonimowości udziału w 
badaniu, 



11. Opinia dotycząca projektów badań wydawana jest w formie pisemnej i może być: 
a. pozytywna – oznacza, że przedstawiony we wniosku projekt spełnia wymogi etyczne. 
b. pozytywna warunkowa (z uzasadnieniem) – oznacza, że przedstawiony we wniosku projekt 

powinien być nieznacznie zmieniony w zakresie wskazanym przez Komisję ds. Etyki. 
c. negatywna (z uzasadnieniem) – oznacza, że przedstawiony we wniosku projekt nie może być 

ponownie rozpatrywany. 
12. W razie konieczności przewodniczący może zwrócić się z prośbą o wydanie opinii do osoby nie będącej 

członkiem Komisji ds. Etyki.  
13. W razie konieczności przewodniczący może zwrócić się do autora wniosku z prośbą o jego uzupełnienie 

lub odpowiedź na pytania Komisji ds. Etyki. 

 

/Krzysztof Makarski/ 


