ZAKRES POTENCJALNYCH INFORMACJI DO PRZEKAZANIA OSOBOM
UCZESTNICZĄCYM W BADANIU

Nazywam się .................................. Jestem [……].
Skontaktować się można ze mną w trakcie badań [(adres, tel.: (48 61) 1111111, e-mail:
xxx@amu.edu.pl)]
Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniach psychologicznych, potrzebnych do
[….].
[cel badania] Badanie dotyczy ……
[przebieg badania; inne uwagi1]
[możliwe niedogodności/ryzyko; brak zagrożenia; jak efekty zagrożenia będą
minimalizowane]
[korzyści indywidualne i naukowe wynikające z udziału w badaniu]
[korzyści materialne/finansowe; też ich brak]
[koszty materialne ponoszone przez osobę uczestniczącą w badaniu]
[poufność badań; zabezpieczenie tajemnicy danych2]
[zgoda pisemna lub ustna3]
[dobrowolność udziału; procedura wycofania się]
[informacje w trakcie badania]
[ew. ukrywanie celu badania4]
Ze względu na troskę o jakość badań, proszę zachować tę informację.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wynikami mojej pracy to proszę o kontakt [.......]
Dziękuję za współpracę
………………………………..
Podpis badacza

Ewentualne uzupełnienie:
Czy wyraża Pan(i) zgodę na podobne badanie za ok. [x] miesięcy?
Wyrażam zgodę: __________________________
( podpis )

Proszę, abyście Państwo przez okres [x] miesięcy nie opisywali procedury badawczej innym osobom, które
potencjalnie mogą zostać uczestnikami tego badania. W tym okresie sukces badań wymaga ich poufności.
2
Wszelkie dane, mogące dopomóc do ewentualnej identyfikacji konkretnej osoby zostaną zatarte lub zmienione. Po
zebraniu danych nie będzie możliwa identyfikacja konkretnej osoby, wyniki analizowane będą wyłącznie jako element
grupy. Będzie to zatem analiza statystyczna, a nie diagnostyczna. Wyniki będą prezentowane wyłącznie na poziomie
danych grupowych, a dostęp do wyników surowych będę mieć ja i […].
3
Aby zachować zasadę anonimowości nie zbieram pisemnej zgody, a zgodę ustną traktuję jako wiążącą. Wyrażacie
Państwo świadomą zgodę na uczestnictwo w badaniach w opisanej wyżej formie, przystępując do tego badania.
4
W niektórych przypadkach, ze względu na cel badań, osoba badająca może poprosić, aby poczekać na odpowiedź do
końca badania. Jeżeli jakaś informacja jest dla Państwa ważna dla podjęcia decyzji o udziale i nie otrzymacie
potrzebnej informacji, można w takiej sytuacji odmówić udziału w badaniu.
1

