
Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/105/2018 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 5 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 38 ust. 3 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za-
rządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Powołuję na okres od dnia 1 listopada 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku Komisję ds. Etyki Ba-
dań Naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 
w składzie: 
 

1. dr hab. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD (lekarz, etyk) – przewodniczący 
2. prof. dr hab. Wiesław Pilis (nauki o kulturze fizycznej) – zastępca przewodniczącego 
3. dr hab. Maciej Świat, prof. UJD 
4. dr Karolina Paluszek (prawnik) 
5. dr Anna Pilis (nauki o kulturze fizycznej – fizjoterapia) – sekretarz dla wniosków studentów w 

zakresie nauk o kulturze fizycznej 
6. dr Katarzyna Bandurska – sekretarz dla wniosków studentów w zakresie nauk o zdrowiu 
7. mgr Wojciech Kuberski (ratownik medyczny) 

 
§ 2 

Komisji ds. Etyki Badań Naukowych powierza się opiniowanie badań naukowych prowadzonych z 
udziałem ludzi lub na ludzkim materiale biologicznym, realizowanych przez pracowników, doktoran-
tów lub studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
– z wyłączeniem wydawania opinii w sprawach zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa dla 
komisji bioetycznych. 

 
§ 3 

Tryb pracy komisji, o której mowa w § 1 określa Regulamin pracy Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie ustalony przez 
Komisję. 

§ 4 
Obsługę administracyjną Komisji sprawują: 

1. sekretarze komisji w zakresie prac licencjackich i magisterskich na kierunkach z dziedziny nauk 
o kulturze fizycznej lub nauk o zdrowiu, 

2. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą w zakresie wniosków nauczycieli akademickich Uniwersy-
tetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 
§ 5 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzeniem powierzam Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z 
Zagranicą. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
         REKTOR 

        Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
    im. Jana Długosza w Częstochowie 

                                              prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 
 


