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 ŚWIADOMA ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM 

  

Tytuł  projektu: Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i 
młodzieży, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
Instytucja odpowiedzialna:  Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa oraz SWPS 
Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa 

  
Osoba odpowiedzialna: dr Magdalena Kaczmarek 

Kontakt: biuro.ozp@swps.edu.pl 

  
Projekt zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Badań Edukacyjnych (zgoda 
z dnia 7.12.2018 r). 

Proszę o uważne zapoznanie się z opisem realizowanego projektu naukowego i wyrażenie zgody na udział. 

Opis realizowanych badań 

Uniwersytet SWPS w Warszawie wraz Instytutem Badań Edukacyjnych opracowuje narzędzia do badania rozwoju 
poznawczego dziecka, w tym efektywności pamięci, uwagi, szybkości spostrzegania oraz funkcji językowych. Narzędzia 
te w przyszłości trafią do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych i przysłużą się do lepszej oceny rozwoju 
każdego dziecka. Badanie realizowane jest w ramach projektu Opracowanie i upowszechnienie narzędzi 
diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Obecne badanie jest badaniem normalizacyjnym i realizowane jest w placówkach (szkoły i przedszkola) na terenie 
całej Polski. Badania są prowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowej. Szkoły i przedszkola są 
losowane tak, żeby zapewnić warunki do stworzenia norm dla wszystkich dzieci i młodzieży w Polsce. W związku z 
zasadami realizacji badań normalizacyjnych, szczególnie ważne jest, żeby w badaniu wzięły udział wszystkie 
wylosowane do badania dzieci i młodzież (losowane są konkretne oddziały w przedszkolach i szkołach). 
Udział w badaniu obejmuje:  
1) badanie ucznia opracowywaną baterią testów poznawczych i językowych w formie aplikacji IT na komputerze. 
Zadaniem uczniów będzie, np. porównywanie obrazków, liczenie obiektów na ekranie, zapamiętywanie lub 
powtarzanie liter lub słów. Badanie to trwa około 120 minut i odbędzie się w trakcie dwóch spotkań. Badanie będzie 
prowadził przygotowany przez Uniwersytet SWPS psycholog badacz, który będzie realizował badanie w 
wyznaczonym przez dyrekcję szkoły miejscu i odprowadzał ucznia na lekcję. Z doświadczeń zebranych we 
wcześniejszym etapie badań, wiemy, że udział w badaniu jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjny i niestresujący. 
2) wypełnienie przez rodzica (opiekuna prawnego dziecka) krótkiej ankiety na temat dziecka. Czas wypełniania ankiety 
i kwestionariusza to około 5 minut. 
3) wychowawca dziecka będzie proszony o podanie semestralnych ocen ucznia z j. polskiego oraz matematyki. 
 
Ankiety i kwestionariusze dla rodzica są anonimowe i mogą zostać wypełnione w domu i wrzucone do urny 
dostarczonej bezpośrednio przez  badacza, który będzie się z Państwem kontaktował. Dane z ankiety nie są 
przekazywane placówce oświatowej. Dane uzyskane podczas badań traktowane będą jako poufne i zostaną 
opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Każdemu uczniowi zostanie przypisany kod, dzięki 
czemu badanie będzie miało charakter anonimowy. 



 

 

 
Wszystkie badania z udziałem dziecka będą realizowane na terenie szkoły przez przeszkolonych psychologów. W 
trakcie badań oraz po jego zakończeniu młodzież otrzyma materiały motywujące je do udziału w badaniu.    
 
Informacja dla uczestnika 

Uczestnictwo jest dobrowolne, a odmowa nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Również po wyrażeniu zgody, w 
trakcie trwania badania, można wycofać się bez podawania przyczyny. Istnieje też możliwość wycofania zgody na 
przetwarzanie uzyskanych danych po zakończeniu udziału. 

Uzyskane wyniki są poufne, to znaczy że indywidualne dane uzyskane od uczestnika nie będą rozpowszechniane w 
sposób umożliwiający identyfikację osoby, a jedynie przetwarzane w celu opracowania naukowego. 

Niniejszy dokument, potwierdzający zgodę na udział w badaniach będzie przechowywany zgodnie z zasadami 
przechowywania dokumentacji poufnej. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, na każdym etapie badania, a także po jego zakończeniu, proszę kontaktować się 
z osobą odpowiedzialną za projekt (biuro.ozp@swps.edu.pl). Osobie tej można również zgłosić chęć zapoznania się ze 
zbiorczymi wynikami projektu, ale będzie to możliwe dopiero po zakończeniu  całego projektu.  

  

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych* 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w celu opracowania wyników z badania normalizacyjnego i zostaną zanonimizowane na tym 
etapie. Nie będą udostępniane żadnym instytucjom lub osobom nieupoważnionym (osobami upoważnionymi są 
realizatorzy niniejszego badania). Przetwarzane będą następujące kategorie danych: wyniki w testach 
psychologicznych, płeć dziecka, płeć opiekuna dziecka, wiek dziecka, klasa, do której chodzi dziecko, tj. oddział (np. 
klasa pierwsza, druga itp.). Informacja i imieniu i nazwisku dziecka nie będzie łączone z wynikami dziecka w badaniu i 
będzie obecne tylko w formie informacji na druku niniejszej zgody. Informacje te będą przechowywane do końca 
trwania projektu, tj. do lipca 2021.   

Prawa uczestnika wynikające z przetwarzania danych: prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi 
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Aby 
wycofać zgodę należy wysłać wiadomość na adres biuro.ozp@swps.edu.pl. Uczestnik posiada również prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO 
lub inne przepisy określające sposób przetwarzania danych osobowych (Inspektor Danych Uniwersytetu SWPS: 
iod@swps.edu.pl). 

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  

 

 

 

 

 



 

 

Zgoda na udział w badaniu 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją dla rodzica/opiekuna osoby badanej. Z własnej i nieprzymuszonej 
woli zgadzam się na uczestniczenie w tym badaniu mojego dziecka. 

Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie (03-815) w celu realizacji mojego 
uczestnictwa w badaniu i dla potrzeb realizacji jego celów.  

  

Nazwisko i imię badanego dziecka: ………………………………………………………….   

Data urodzenia dziecka (dzień/miesiąc/rok): …………………………..………………  

Nazwisko i imię ojca/matki/prawnego opiekuna dziecka (wybrać właściwą opcję i określić rodzaj pokrewieństwa):  

 

………………………………….…………………………………………..…………………. 

   

................................................................................................ 

Czytelny Podpis osoby reprezentującej dziecko i data podpisu 

  
Prowadzący badanie zobowiązuje się do uzyskania wyrażonego ustnie dobrowolnego przyzwolenia na realizację 
badania od nieletniego uczestnika badań. 

................................................................................................ 

Podpis prowadzącego badanie i data podpisu 

 

 


