
 

 

INFORMACJA 

DLA OSOBY UCZESTNICĄCEJ W BADANIU NAUKOWYM 

 

Tytuł badania: 

“Birth Control Cultures in Poland (1945 – 1989)”/ 

„Kultury planowania rodziny w Polsce w latach 1945 – 1989” 

 

 

Kierowniczka projektu: Dr Agata Ignaciuk 

Partnerka naukowa: Dr hab. Agnieszka Kościańska 

Asystentka naukowa: mgr Agata Chełstowska 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Żurawia 4, 00-503 Warszawa 

tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12 

etnologia@uw.edu.pl 

ignaciuk.agata@gmail.com  

 

Drogi Uczestniku lub Uczestniczko, 

Poniższy dokument zawiera informacje na temat projektu badawczego “Birth 

Control Cultures in Poland (1945 – 1989)”/„Kultury planowania rodziny w Polsce 

w latach 1945 – 1989”. Naszym celem jest udzielenie Państwu wyczerpujących 

informacji na temat projektu, aby zagwarantować, że prowadzone przez nas 

badania spełniają najwyższe standardy etyczne. 

Kierowniczką projektu badawczego jest dr Agata Ignaciuk, a badania odbywają 
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się pod patronatem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na 

Uniwersytecie Warszawskim. 

Celem badania jest poszerzenie wiedzy naukowej na temat metod planowania 

rodziny w Polsce w latach 1945 – 1989, czyli po drugiej wojnie światowej i przed 

przełomem demokratycznym. Bardzo ważną częścią tego badania są wywiady. 

Zostali Państwo zaproszeni do udziału w tym badaniu, ponieważ Państwa data 

urodzenia przypada między rokiem 1930 i 1974 i mieli Państwo partnera lub 

partnerkę (lub weszli Państwo w związek małżeński) między rokiem 1945 a 1989. 

 

Ważne informacje na temat badania: 

1. Przeprowadzimy około 24 wywiadów. 

2. Wywiad będzie trwał od pół godziny do około godziny. 

3. Pytania dotyczą Państwa edukacji, pracy, środowiska, przekonań 

religijnych oraz doświadczeń związanych z małżeństwem, rodzicielstwem i 

planowaniem rodziny (w tym Państwa doświadczeń i opinii związanych z 

antykoncepcją i aborcją) oraz seksualnością. 

4. Wywiad zostanie nagrany na dyktafon cyfrowy. Następnie pracowniczka 

projektu przepisze go. Będą Państwo mogli przejrzeć transkrypcję 

wywiadu i zredagować ją, zanim zostanie włączona do materiałów 

badawczych. 

5. Rezultaty badania będą publikowane w formie publikacji naukowych, 

artykułów w prasie i na stronie internetowej projektu badawczego 

(http://birthcontrolcultures.uw.edu.pl). 

6. Żadna publikacja nie będzie zawierać informacji, które pozwoliłyby na 

Państwa identyfikację (w szczególności Państwa imienia i nazwiska), chyba 
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że będą Państwo sobie tego życzyć. Nasza rozmowa zostanie 

zanonimizowana, to znaczy wszystkie ważne informacje zostaną 

pozbawione elementów pozwalających na Państwa identyfikację. 

 

Ryzyko i korzyści, związane z udziałem w badaniu: 

1. Mogą Państwo poczuć się niekomfortowo lub odczuć smutek, kiedy będą 

Państwo wspominać swoje doświadczenia w czasie rozmowy z badaczką. 

Niektóre osoby mogą nie zgadzać się z Państwa interpretacją czy opiniami 

(np. członkowie rodziny, znajomi, czytelnicy artykułów naukowych 

przygotowanych na podstawie naszych badań). 

2. Mogą Państwo odczuć satysfakcję z opowiedzenia nam o swoich 

doświadczeniach i opiniach związanych z małżeństwem, rodzicielstwem i 

planowaniem rodziny. 

3. Mogą Państwo być pewni, że udzielając nam wywiadu, pomagają Państwo 

w zachowaniu historii powojennej Polski. Udział w badaniu może wiązać 

się z publicznym uznaniem. 

 

Prawa Uczestnika/Uczestniczki badania: 

1. Udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny. Nie muszą Państwo 

odpowiadać na żadne pytanie, jeśli nie mają Państwo na to ochoty. Mogą 

Państwo w każdej chwili przerwać wywiad – jeśli tak się stanie, 

przyjmiemy, że nie chcą Państwo uczestniczyć w badaniu i zniszczymy 

nagranie wywiadu, chyba że wyrażą Państwo życzenie, aby nie niszczyć 

nagrania przerwanego wywiadu. 

2. Zostaną Państwo poinformowani o możliwości przejrzenia i redakcji 



 

transkrypcji wywiadu, jeśli mieliby Państwo takie życzenie po udzieleniu 

wywiadu.  

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane w bezpieczny sposób i 

użyte jedynie do celów, na które wyrazili Państwo zgodę w załączonym 

formularzu. Informacje te mogą być dzielone z osobami spoza zespołu 

badawczego wyłącznie za Państwa zgodą lub na warunkach określonych 

przez stosowne ustawy. 

 

Z poważaniem 

Zespół Projektu Badawczego 

“Birth Control Cultures in Poland (1945 – 1989)”/„Kultury planowania rodziny w 

Polsce w latach 1945 – 1989” 


