
 
 

 

           Załącznik nr 1 

 

PROCEDURA OPINIOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ ZESPÓŁ DS. ZAGADNIEŃ 

BIOETYCZNYCH W PROCESACH BADAWCZO-KSZTAŁCENIOWYCH 

PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 

 

1. Wniosek do Zespołu ds. zagadnień bioetycznych w procesach badawczo-kształceniowych przy 

Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (określany dalej terminem „wniosek”) dostępny w 

Dziekanatach Wyższej Szkoły Gospodarki, w Sekretariacie Komisji Bioetycznej i na stronie internetowej: 

www.wsg.byd.pl i www.iz.byd.pl  

2. Wniosek wypełniany jest przez promotora/opiekuna magisterskiej lub licencjackiej pracy 

dyplomowej w sytuacji istnienia wątpliwości w zakresie poprawności w obszarze bioetyki.   

3. Sekretarz Zespołu ds. zagadnień bioetycznych w procesach badawczo-kształceniowych przy Wyższej 

Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (zwanego dalej „Zespołem”) niezwłocznie przekazuje poprawnie 

złożony wniosek Przewodniczącemu Zespołu. Przewodniczący wyznacza członka Zespołu 

odpowiedzialnego za przygotowanie oceny lub opinii. Przewodniczący może desygnować siebie do 

realizacji tego zadania. 

4. Projekt opinii Zespołu w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami  bioetycznymi 

poddawany jest dyskusji i głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Zespołu. 

5. Dla ważności opinii Zespołu wymagana jest zwykła większość głosów przy udziale w głosowaniu co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy 

Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego albo Zastępcy 

Przewodniczącego. 

6. Wydając opinię o projekcie badania, Zespół kieruje się powszechnie uznanymi zasadami 

prowadzenia badań naukowych z udziałem człowieka, z wykorzystaniem materiału biologicznego 

ludzkiego pochodzenia lub danych osobowych, wyrażonych w dokumentach etycznych i prawnych o 

zasięgu krajowym i ponadnarodowym. 

7. Opinia Zespołu o zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi może być 

pozytywna, warunkowo pozytywna bądź negatywna. Opinie warunkowo pozytywne lub negatywne 

zawierają uzasadnienie i wskazania.  

8. W przypadku opinii warunkowo pozytywnej Zespół może zwrócić się o dokonanie zmian i ponowne 

jego przedłożenie.   

http://www.wsg.byd.pl/
http://www.iz.byd.pl/


 
 

 

9. W przypadku opinii negatywnej wniosek przedstawiany jest na posiedzeniu Komisji Bioetycznej 

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, która ponownie rozpatruje złożony wniosek. Komisja może 

zażądać informacji uzupełniających. 

10. Zespół przekazuje opinię w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi 

kierownikowi badania naukowego (promotorowi/opiekunowi pracy) w ciągu 30 dni od dnia 

posiedzenia Zespołu, na którym rozpatrywano wniosek. 

11. Wszelkie zmiany w projekcie badania lub sposobie jego prowadzenia dokonane po uzyskaniu opinii 

Zespołu, a mające wpływ na bezpieczeństwo, interesy lub prawa uczestników badania wymagają 

ponownego zaopiniowania przez Zespół. W przypadku badania naukowego trwającego dłużej niż 24 

miesiące, Zespół ma prawo zwrócić się do kierownika badania/dyplomanta o przedłożenie informacji 

dotyczących warunków lub sposobu prowadzenia tego badania, istotnych z punktu widzenia zasad 

etycznego prowadzenia badań naukowych z udziałem człowieka. 

 

Odwołanie od opinii Zespołu: 

1. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od opinii Zespołu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania opinii. 

Odwołanie powinno wyjaśniać powody, dla których wnioskodawca nie zgadza się z opinią Zespołu, jej 

uzasadnieniem lub wskazaniami. 

2. Sekretarz Zespołu przekazuje odwołanie Przewodniczącemu Zespołu. Jeżeli Przewodniczący uzna, że 

odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może przygotowywać projekt nowej opinii, 

zmieniającej opinię zakwestionowaną, i poddać ją pod głosowanie Zespołu. Głosowanie nad nową 

opinią powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wniesienie odwołania.  

 


