
Pytania? Zadzwoń:

Pytania
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania mają 
Państwo prawo do zadawania pytań dotyczących badania. 
Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą Państwo 
chcieć zadać przed wyrażeniem zgody na udział w ankiecie. 

Co jest celem badania?

Jakie rodzaje pytań będą zadawane?

Jak długo trwa badanie?

Jak długo będzie trwać ankieta?

Czy dostanę jakiekolwiek wynagrodzenie za udział?

Czy moje odpowiedzi zostaną powiązane z moimi danymi 
personalnymi?

W jaki sposób chronione będą moje dane personalne?

Co stanie się, jeśli zdecyduję się na wcześniejsze 
wycofanie z badania?

Czy mogę w dowolnym momencie wycofać swoje 
odpowiedzi? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Czy moje dane personalne ukażą się w jakichkolwiek 
publikacjach?
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UDZIAŁ W ANKIECIE

Badania medyczne

W badaniach ankietowych gromadzi się informacje 

uzyskiwane na podstawie Państwa odpowiedzi na 

pytania. Badacze wykorzystują ankiety, aby poznać 

opinie i odczucia ludzi na dany temat, a także 

aby odkryć mechanizmy ludzkiego zachowania. 

Pomaga im to zrozumieć i rozwiązywać problemy 

natury medycznej i społecznej. 

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

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.

Udział w badaniu jest dobrowolny
Dołączenie do badania jest istotną, osobistą decyzją. 

Przed dołączeniem do badania prosimy upewnić się, 

że znają Państwo jego cele oraz możliwe zagrożenia 

i korzyści. Prosimy upewnić się, że rozumieją Państwo, 

w jaki sposób badacze będą chronić Państwa dane 

i prywatność. 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. 

W dowolnym momencie i z dowolnego powodu 

mogą Państwo zmienić decyzję.

Wyrażanie zgody na udział
Po zrozumieniu, na czym polega badanie, mogą 

Państwo zdecydować o udziale w ankiecie. 

W przypadku większości badań wymaga się uprzedniego 

podpisania formularza świadomej zgody. Potwierdza 

on, że rozumieją Państwo badanie i wyrażają zgodę 

na udział. W przypadku badań ankietowych podpisanie 

formularza świadomej zgody nie zawsze jest wymagane. 

Za wyrażenie zgody w takich przypadkach uznaje się samo 

wypełnienie i odesłanie ankiety.

Niektóre ankiety są przeprowadzane telefonicznie lub 

osobiście — badacz zadaje wtedy Państwu pytania. 

Badacz wyjaśni Państwu badanie i zapyta, czy może 

przejść do zadawania pytań ankietowych.

Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze 

Badania socjalne i behawioralne: catalyst.harvard.

edu/pdf/regulatory/SocialBehavioralResearch_Polish_

HighResolution.pdf



Czym jest badanie ankietowe?
W badaniach ankietowych gromadzi się informacje 

uzyskiwane na podstawie Państwa odpowiedzi na 

pytania. Ankiety pomagają badaczom poznać Państwa 

opinie i odczucia ludzi na dany temat, a także odkryć 

mechanizmy ludzkiego zachowania. Badanie ankietowe 

może być wykonywane na kilka różnych sposobów. Może 

być prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

mieć formę formularza on-line, rozmowy telefonicznej 

lub osobistej. 

Do czego badacze wykorzystują ankiety?
Za pomocą ankiet badacze szukają odpowiedzi na naukowe 

pytania. Ankiety pomagają im zrozumieć i rozwiązywać 

problemy natury medycznej i społecznej. Pozwalają także 

sprawdzić, czy programy lub terapie są skuteczne. 

Badacze mogą Państwa poprosić o udział w jednej lub 

kilku ankietach w ciągu kilku miesięcy lub lat. Jeśli nie 

będą Państwo tego sobie życzyć, mogą Państwo poprosić 

badaczy o zaprzestanie kontaktów. 

Czasami badacze zachęcają do udziału w ankiecie, 

oferując gratyfikację finansową, karty podarunkowe 

lub uczestnictwo w loterii z nagrodami. Propozycja taka 

może paść przed lub po wypełnieniu ankiety. Istnieją 

także ankiety, za których wypełnienie badacze nie 

oferują gratyfikacji.

Wypełnianie ankiety
W niektórych ankietach należy odpowiedzieć na każde 

pytanie. Istnieją także takie ankiety, gdzie można 

pomijać pytania, na które nie chcą Państwo odpowiadać. 

W niektórych ankietach dostępne mogą być także opcje 

„wolę nie odpowiadać” lub „brak odpowiedzi”. Nawet 

jeśli wypełnią Państwo ankietę, mogą Państwo zmienić 

zdanie i jej nie odesłać. Czasami po odesłaniu ankiety 

mogą Państwo poprosić o jej zwrot. Może być to jednak 

trudne, zwłaszcza jeśli ankieta nie jest opatrzona 

Państwa nazwiskiem. 

Ochrona prywatności 
W wielu ankietach będą Państwo proszeni o podanie 

pewnych informacji o sobie, np. wieku, płci lub 

pochodzenia etnicznego. 

Należy zdawać sobie sprawę, czy odpowiedzi na pytania 

ankietowe będą mogły wskazywać na Państwa tożsamość. 

Do danych, które mogą się do tego przyczynić, należą 

imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. 

Wypełniając ankietę w Internecie, należy sprawdzić, 

czy odpowiedzi będą zabezpieczone elektronicznie lub 

szyfrowane podczas odsyłania ankiety do badaczy.

Zespół badawczy dokłada wszelkich starań, aby chronić 

i bezpiecznie przechowywać Państwa dane. Mogą 

Państwo zapytać członków zespołu, w jaki sposób 

realizują te zadania. Mogą Państwo także zapytać, 

czy w opublikowanych wynikach badania znajdą 

się jakiekolwiek informacje o Państwa tożsamości. 

Jeśli badacz poprosi Państwa 
o wypełnienie ankiety: 

Mogą Państwo otrzymać list lub wiadomość e-mail 

z opisem badania zawierającym m.in. następujące 

informacje:

Czego dotyczy ankieta

Kto prowadzi badanie

Jak długo zajmie wypełnienie ankiety

W jaki sposób badacze będą wykorzystywać 

informacje i chronić Państwa prywatność

Czy udział w ankiecie wiąże się z gratyfikacją 

finansową lub uczestnictwem w loterii z nagrodami 

Z kim należy się skontaktować w celu zadania pytań

Przed podjęciem decyzji o udziale należy zrozumieć:

Szczegóły badania

Prawa uczestnika badania

Zasady ochrony prywatności

Nawet jeśli zdecydują się Państwo na udział w badaniu, 

w dowolnym momencie mogą Państwo zmienić zdanie 

i odmówić odpowiedzi na kolejne pytania.
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