
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Komisji Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi działającej przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka  

i Konsumpcji SGGW 

 

Wniosek o wydanie uchwały o zgodności projektu z zasadami etyki dotyczącej badań z 

udziałem ludzi 

 

 

KOMISJA ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH 

z UDZIAŁEM LUDZI  

przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW 
 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy projektu (tytuł/stopień naukowy) 
W przypadku prac dyplomowych w tym miejscu należy także podać promotora pracy 

Imię i nazwisko wykonawcy (-ów) 

Należy wymienić z imienia i nazwiska wszystkie osoby zaangażowane w pracę badawczą w 

projekcie 

Miejsce prowadzenia badań/ badania 

Należy wpisać afiliację jednostki, w której będą prowadzone badania 

Dane tele-adresowe oraz e-mail 
Od Wnioskodawców regulaminowo pobierana jest opłata za zaopiniowanie wniosku (§ 17 

Regulaminu KEBNZUL z dn. 19-08-2016r.) 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE   

2.1 Tytuł i rodzaj projektu 

Projekt badawczy, dydaktyczny 

2.2 Streszczenie projektu (do 2000 znaków) 

2.3 Cel projektu 

2.4 Podmiot badania 

Rozumiany, jako osoby badane 

2.5 Uzasadnienie naukowe projektu i przewidywane korzyści (poznawcze, 

terapeutyczne, aplikacyjne, inne) 

2.6 Charakterystyka badanej grupy (wiek, płeć, metody doboru, kryteria włączenia 

i wyłączenia, liczebność) 

2.7 Metodyka badań ankietowych (narzędzia badawcze, metody badań, czas trwania 

badania) 

2.8 Metodyka badań (dokładny opis procedur oraz innych działań, którym poddana 

zostanie badana osoba, w tym przebieg badania i warunki, w jakich będą się 

odbywać badania, osoby realizujące badanie, itp.)  

2.9 Czas trwania badania 

Należy podać przedział czasowy tj. planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia badania 

2.10 Przewidywane ryzyko działań zaplanowanych w badaniu oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa gromadzenia, przechowywania i przetwarzania 

zebranych danych 
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Podpis Wnioskodawcy 

Podpis osoby wnioskującej, a w przypadku studentów/magistrantów/doktorantów także podpis 

promotora 

Podpis Kierownika Jednostki, w której będzie realizowane badanie 

Podpis Kierownika Katedry i podpis Dziekana Wydziału 


