
 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 marca 2021 r. 

 

w sprawie powołania Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 478) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1.1. W celu zapewnienia badaniom naukowym, prowadzonym w Uniwersytecie 

Wrocławskim, zgodności z wysokimi standardami etycznymi oraz wsparcia badaczy przy 

rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z planowaniem i prowadzeniem badań 

naukowych powołuje się Komisję ds. etyki badań z udziałem ludzi (zwaną dalej 

Komisją) w następującym składzie:  

   

Przewodnicząca: dr hab. Marcelina Zuber 

   Wydział Nauk Społecznych 

 

Członkinie/  prof. dr hab. Dariusz Galasiński 

Członkowie:   Wydział Filologiczny 

 

dr Magdalena Kruk  

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 

prof. dr hab. Jacek Puziewicz 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

 

dr hab. Beata Trochimska-Kubacka  

Wydział Nauk Społecznych  

 

dr hab. Wioleta Umławska, prof. UWr  

Wydział Nauk Biologicznych 

 

dr hab. Rafał Włodarczyk 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

 

 

2. Zadaniem Komisji jest, w szczególności opiniowanie wniosków złożonych w 

ramach projektów badawczych, w których planuje się oddziaływanie – w jakiejkolwiek 

formie – na ludzi z wyłączeniem projektów badawczych obejmujących następujące 

dyscypliny: pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne.  

3. Do opiniowania wniosków dotyczących projektów badawczych  

w dyscyplinach: pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne, dziekani powołują odrębne 

komisje na poszczególnych wydziałach. Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, 

podejmujący badania w jednej z trzech ww. dyscyplin, zobligowany jest złożyć wniosek 

do komisji powołanej przez dziekana wydziału. W przypadku komisji już powołanych na 

wydziałach przez dyrektorów lub inne osoby pełniące funkcję kierownicze, a nie będące 

dziekanami, zostają one ponownie powołane przez dziekana danego wydziału.  

4. Wnioski, które wpłynęły do Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi 

powołanej zarządzeniem Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 

czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi a nie 

zostały rozpatrzone, będą rozpatrywane przez Komisję powołaną niniejszym 

zarządzeniem. 



5. Zobowiązuje się Komisję do opracowania własnego Regulaminu 

określającego w szczególności zasady działania Komisji oraz tryb składania wniosków  

i wydawania opinii. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. badań naukowych. 

 

§ 3. Tracą moc:  

1) zarządzenie Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. etyki badań  

z udziałem ludzi; 

2) zarządzenie Nr 78/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. etyki badań  

z udziałem ludzi; 

3) zarządzenie Nr 58/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

7 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. etyki badań  

z udziałem ludzi. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 


