
Pytania? Zadzwoń:

Pytania

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania mają 

Państwo prawo do zadawania pytań dotyczących konfliktu 

interesów. To właściwy moment na zadanie następujących pytań:

Jak mogę sprawdzić, czy w przypadku tego badania będzie 

miał miejsce konflikt interesów?

Jakie przepisy i zasady definiują konflikt interesów  

w przypadku tego badania? 

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat konfliktu 

interesów w przypadku tego badania?

Jak postępuje się w przypadku wystąpienia konfliktu interesów?

Na co będzie miał wpływ konkretny konflikt interesów? 

Czy wpłynie on na badanie? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Z kim należy porozmawiać lub kogo należy powiadomić 

w razie odkrycia potencjalnego konfliktu interesów  

w przypadku tego badania?

konflikt interesów
w badaniach

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

O konflikcie interesów można mówić wtedy, 
gdy interes prywatny bądź osobisty ma 
wpływ na profesjonalny osąd lub czynności 
zawodowe, prowadząc do korzyści osobistych, 
finansowych lub zawodowych. Chęć uzyskania 
przez badacza oczekiwanego wyniku może 
wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników.

Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje przeznaczone do celów edukacyjnych 
i nie może być traktowana jako źródło porad medycznych. Aby uzyskać poradę  
w zakresie stanu zdrowia, należy zwrócić się do lekarza lub zespołu badawczego. 

Niniejszy materiał został opracowany przez organizację New England Research 
Subject Advocacy Group we współpracy ze stowarzyszonymi uniwersytetami  
i akademickimi ośrodkami medycznymi instytucji członkowskich. Więcej informacji:  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

Udział w badaniu jest dobrowolny
Wzięcie udziału w badaniu jest ważną osobistą decyzją. 
Zanim dołączą Państwo do badania, badacze przedstawią 
jego cele oraz możliwe zagrożenia i korzyści z nim 
związane. Wyjaśnią także zasady, których przestrzeganie 
zapewni Państwu bezpieczeństwo i ochronę prywatności. 
Jeśli pojawią się wątpliwości lub pytania, należy zwrócić 
się z prośbą o pomoc. 

Prosimy, aby nie podejmować decyzji pospiesznie ani pod 
presją. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne 
— decyzja zależy tylko od Państwa.

Jeśli po zrozumieniu, na czym polega badanie, zdecydują się 
Państwo wziąć w nim udział, zostaną Państwo poproszeni  
o podpisanie dokumentu zwanego „formularzem świadomej 
zgody”. W dowolnym momencie i z dowolnego powodu 
mogą Państwo zmienić decyzję, nawet po podpisaniu zgody.

Gdzie można uzyskać więcej informacji 
na temat konfliktu interesów?  
Wiele instytucji opracowało metody zarządzania konfliktami 
interesów, takie jak:

wprowadzanie polityki i procedur jak najskuteczniejszego 
zarządzania konfliktami interesów;

zbieranie i regularne uaktualnianie formularzy ujawnienia 
od wszystkich członków zespołu badawczego;

proszenie członków zespołu badawczego, w których 
przypadku może wystąpić konflikt interesów,  
o ujawnienie go swojej instytucji przed rozpoczęciem 
badania, aby instytucja ta mogła zdecydować,  
jak najlepiej rozwiązać tę sytuację.
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Wśród rodzajów konfliktu interesów 
w badaniach wyróżnia się: 
Interes finansowy: 

Interes finansowy dotyczy sytuacji, w których  
dana osoba ma możliwość wykorzystania własnego 
profesjonalnego osądu w celu osiągnięcia korzyści 
finansowych. Kategoria ta obejmuje również przypadki 
działania na korzyść firmy, z którą taka osoba ma 
powiązania natury finansowej, takie jak patent, znak 
towarowy, prawa autorskie, umowa licencyjna, udział 
własnościowy czy akcje. Może też się zdarzyć, że na 
działania któregoś z członków zespołu badawczego 
będzie miała wpływ perspektywa otrzymania znaczących 
środków finansowych, na przykład w formie grantu 
na sfinansowanie badań o podobnym charakterze lub 
konkurencyjnej działalności badawczej.

Interes inny niż finansowy:
Osobisty: dotyczy sytuacji, w których inne prywatne 
interesy danej osoby mogą mieć wpływ na pozostały 
personel bądź na wyniki badania lub jego uczestników.

Zawodowy: dotyczy sytuacji, w których udział  
w badaniu stanowi dla danej osoby okazję do 
zdobycia lepszych perspektyw rozwoju zawodowego.

Instytucjonalny: dotyczy sytuacji, w których 
korzyści i/lub interesy finansowe danej instytucji 
mogą mieć wpływ lub zdawać się mieć wpływ na 
badanie oraz inne formy działalności tej instytucji.

Postrzegany: dotyczy sytuacji, w których innym 
osobom wydaje się, że w przypadku danego 
badacza istnieje konflikt interesów, co prowadzi  
do wątpliwości dotyczących słuszności zaangażowania 
tego badacza do udziału w badaniu.
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Czym jest konflikt interesów?
O konflikcie interesów można mówić wtedy, gdy interes 
prywatny bądź osobisty ma wpływ na profesjonalny osąd lub 
czynności zawodowe, prowadząc do korzyści osobistych, 
finansowych lub zawodowych. Konflikt interesów może 
oddziaływać na proces opracowywania, używania i raportowania 
danych z badania, a także może mieć wpływ na jego uczestników.

Dlaczego warto wziąć pod uwagę 
kwestię konfliktu interesów?  
Podejmując decyzję o wzięciu udziału w badaniu 
naukowym, należy mieć świadomość zagrożeń i korzyści z 
tym związanym. Warto między innymi wiedzieć, czy zespół 
badawczy nie kieruje się innymi korzyściami, które mogłyby 
poważnie wpłynąć na wynik badania. Działania badacza, 
któremu zależy na uzyskaniu korzystnych wyników, mogą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania.

W jaki sposób konflikt interesów 
wpływa na badania?   
Konflikt interesów może wielorako wpłynąć na badania 
naukowe, w tym na przykład na ich plan i sposób zarządzania 
nimi, a także na metodę oceniania i interpretowania danych. 
Mimo że nie każdy konflikt interesów ma wpływ na badanie, 
może się zdarzyć, że będzie oddziaływał na Państwa lub na 
jakość badania, w którym biorą Państwo udział. 

Konflikt interesów zazwyczaj kojarzony jest z korzyściami 
finansowymi, ale tak naprawdę każde okoliczności, które 
mogłyby wpłynąć na badania, stanowią potencjalny 
konflikt interesów. 

W jaki sposób zespół badawczy 
powiadomi Państwa, czy ma  
miejsce konflikt interesów?   
Zespół badawczy ma obowiązek poinformować  
o ewentualnym istnieniu konfliktu interesów oraz o sposobie 
jego rozwiązywania. Podczas procesu wyrażania świadomej 
zgody zostaną Państwo poinformowani o możliwym 
występowaniu konfliktu interesów oraz o jego potencjalnym 
wpływie na badanie. 

Jakie przykładowe konflikty interesów 
mogą wystąpić w badaniach naukowych?  

Przyjmowanie prezentów takich jak posiłki, próbki 
leków, itp. od firmy, która mogłaby chcieć wpłynąć 
na dane z badania
Przyjmowanie wynagrodzenia za doradztwo od 
firmy odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania 
naukowego i jednoczesne wykonywanie badań 
klinicznych finansowanych przez tę firmę 
Posiadanie akcji w danej firmie i jednoczesne 
wykonywanie badań klinicznych finansowanych przez 
tę firmę 
Przyjmowanie różnych zachęt, takich jak 
wynagrodzenia, akcje, prezenty, itp.

W jaki sposób zespół badawczy 
postępuje w przypadku wystąpienia 
konfliktu interesów? 
Konflikty interesów nie zawsze są nieetyczne czy 
niedopuszczalne. Czasami są wręcz trudne do uniknięcia, 
ale w wielu przypadkach można nimi odpowiednio 
zarządzać lub ograniczyć ich wpływ na badanie do 
zadowalającego poziomu. 

Najbardziej popularnym sposobem postępowania  
w przypadku konfliktu interesów jest ich ujawnienie. 
Istnienie konfliktu interesów należy zgłosić instytucji 
badacza, komisji do spraw etyki lekarskiej (grupa osób, 
których zadaniem jest ocenianie badań i sprawdzanie, czy 
uwzględniają one prawa i dobro ochotników biorących w 
nich udział), a także wszystkim, którzy otrzymają wyniki 
badania (np. czasopismom, sponsorom, Agencji do spraw 
Żywności i Leków, itp.). 

Zarządzanie konfliktem interesów może polegać na 
podjęciu decyzji o niedopuszczeniu osoby, u której 
taki konflikt występuje, do udziału w badaniu, aby 
ograniczyć ryzyko wystąpienia konfliktu.


