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Wprowadzenie 

 

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w tym projekcie badawczym. Poniższy tekst 
zawiera dodatkowe informacje na temat projektu, dzięki czemu możesz zdecydować, czy 
chcesz wziąć udział w tych badaniach. 
Uważnie przeczytaj te informacje. Możesz zadawać pytania o wszystko, czego nie 
rozumiesz lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. 
Twój udział jest dobrowolny. Jeśli nie chcesz brać udziału, nie musisz. Jeśli zdecydujesz się 
uczestniczyć, możesz także w dowolnym momencie przerwać. 
 
Czego dotyczą te badania? 

 
Głównym celem tego projektu badawczego jest zebranie danych w celu oceny wpływu 
pandemii COVID-19 na wyniki gospodarcze i zdrowotne oraz ogólne samopoczucie osób i 
członków gospodarstw domowych na całym świecie. Badania sprawdzą, jak duże są to 
oddziaływania, jak różnią się one między poszczególnymi osobami w różnych krajach ze 
względu na ich sytuację społeczną i ekonomiczną oraz jak zmieniają się w czasie. Projekt jest 
finansowany przez Nossal Institute for Global Healt oraz School of Population and Global 
Health na Uniwersytecie w Melbourne. 

 

O co będę proszony/proszona? 

 

Jeśli zgodzisz się na udział, zostaniesz poproszony/poproszona o udzielenie odpowiedzi na 
pytania dotyczące Twojego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, Twojej sytuacji 
ekonomicznej oraz niektórych informacji ogólnych. Oczekujemy, że ta ankieta nie zajmie 
więcej niż 30–45 minut. 
Możesz także uczestniczyć w czyimś imieniu, pod warunkiem, że wyrazi on zgodę na 
udzielanie odpowiedzi na pytania ankietowe w jego imieniu i nie czuje się do tego 
zmuszony. Zdecydowanie zalecamy, abyś przeczytał tę broszurę osobom, w których imieniu 
będziesz odpowiadać i poprosił o ich zgodę na udział. 
Badanie ma na celu uzyskanie informacji na temat zmian okoliczności w czasie. Jeśli podasz 
nam adres e-mail, możemy skontaktować się z Tobą w celu wzięcia udziału w przyszłych 
ankietach internetowych, które będą częścią tego badania, co 3 miesiące do 31 grudnia 
2022 r. Możesz również odpowiedzieć na tę ankietę tyle razy, ile chcesz, bez żadnego 
kontaktu się z nami. Nie jesteś jednak zobowiązany do podania swojego adresu e-mail ani 
do wzięcia udziału w tej ankiecie, teraz ani w przyszłości. 
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Jakie są możliwe korzyści? 

 

Nie możemy zapewnić Ci żadnych bezpośrednich korzyści z udziału w tym projekcie 
badawczym. Nie płacimy również za udział i nie zwracamy ewentualnych kosztów. Twoje 
odpowiedzi mogą jednak doprowadzić do bardziej skutecznych decyzji w kontekście 
sprostania wyzwaniom stawianym przez COVID-19. 

 

Jakie są możliwe zagrożenia? 

 

Ryzyko związane z tym badaniem obejmuje potencjalną utratę poufności (na przykład 
jeśli podasz nam możliwy do zidentyfikowania adres e-mail, a witryna zostanie poddana 
atakowi hackerskiemu). Aby zmniejszyć ryzyko identyfikacji osób, Twoje odpowiedzi  w tej 

ankiecie (wraz z innymi) będą przechowywane na zabezpieczonym serwerze znajdującym 
się na Uniwersytecie w Melbourne w formie nieidentyfikowalnej (i będą oddzielone od 
wszelkich informacji - takich jak adresy e-mail, które mogłyby do Ciebie doprowadzić). 
Ponadto wyniki badań zostaną przedstawione w formie zbiorczej, dla grup ludności i 
krajów, a nie indywidualnie. Przewiduje się, że liczba odpowiedzi zebranych w ankietach 
tego projektu będzie bardzo duża, co dodatkowo ograniczy ryzyko śledzenia 
poszczególnych odpowiedzi przez rząd lub agencje międzynarodowe. Jednakże prosimy, 
rozważ to przed podjęciem decyzji. 

 
Możliwe jest również, że możesz doświadczyć uczucia smutku lub zdenerwowania z 
powodu odpowiedzi na pytania dotyczące społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych 
skutków COVID-19. W takich okolicznościach zalecamy poszukiwanie usług wsparcia 
świadczonych przez organizacje społeczne lub instytucje rządowe w Twojej okolicy. 
Możesz również mieć możliwość skorzystania do tych usług przez telefon. 

 
Czy muszę brać w tym udział? 

 

Nie. Udział jest całkowicie dobrowolny. Możesz wycofać się w dowolnym momencie, pisząc 
do badaczki odpowiedzialnej za ten projekt - profesor Barbary McPake (dane kontaktowe 

poniżej). Jednakowoż dostarczone przez Ciebie dane będziemy przechowywać przez czas 
nieokreślony do momentu powiadomienia o wycofaniu. Wynika to z faktu, że wpływ COVID-

19 prawdopodobnie utrzyma się przez wiele lat, a zarządzanie przyszłymi zdarzeniami może 
być oparte na doświadczeniach z czasu tej epidemii. Zachowamy również Twoje odpowiedzi, 
aby działać zgodnie z naszymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Możemy również 

udostępniać Twoje anonimowe odpowiedzi (odpowiedzi, których nie można połączyć z 
Tobą) innym osobom, zgodnie z przepisami prawa, do celów badawczych lub ze względu na 

interes publiczny. 
 

Czy usłyszę o wynikach tego projektu? 

 

Wybrane tabelaryczne wyniki i wykresy z tego badania będą dostępne bezpośrednio na tej 
witrynie po odpowiedzi na ankietę online. Ponadto oczekuje się, że analizy oparte na 
danych z tego badania zostaną opublikowane w czasopismach naukowych, 
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przedstawione na profesjonalnych konferencjach oraz w formie krótkich artykułów na 
temat rządowych regulacji i materiałach popularnonaukowych. Dostęp do tych artykułów 
będzie również możliwy poprzez linki na tej stronie. 

 
Co stanie się z informacjami o mnie? 

 

Będziemy przechowywać dane dostarczone przez Ciebie przez czas nieokreślony. Wynika to 
z faktu, że wpływ COVID-19 prawdopodobnie utrzyma się przez wiele lat, a zarządzanie 
przyszłymi zdarzeniami może być oparte na doświadczeniach opisanych podczas tej 
epidemii. Zachowamy również Twoje odpowiedzi, aby działać zgodnie z naszymi wymogami 
prawnymi i regulacyjnymi. Możemy również udostępniać Twoje zanonimizowane 

odpowiedzi (odpowiedzi, których nie można połączyć z Tobą) innym osobom  zgodnie z 
przepisami prawa, do celów badawczych lub ze względu na interes publiczny.  

Aby zmniejszyć ryzyko identyfikacji osób, Twoje odpowiedzi na tę ankietę będą 
przechowywane na zabezpieczonym serwerze znajdującym się na Uniwersytecie w 

Melbourne w formie nieidentyfikowalnej (i będą oddzielone od wszelkich informacji - takich 
jak adresy e-mail, które mogłyby do Ciebie doprowadzić) i wykorzystywane wyłącznie na 

miejscu przez badaczy Instytutu Nossala.  
 

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje? 
 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat projektu, skontaktuj się z badaczem 
odpowiedzialnym za ten projekt - Profesor Barbarą McPake (tel .: +61 3 83449299, e-mail: 

ni-info@unimelb.edu.au). 
 

Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam jakiekolwiek  wątpliwości dotyczące projektu? 

 
Ten projekt badawczy został zatwierdzony przez Komitet ds. Etyki Badań z Udziałem Ludzi 

Uniwersytetu w Melbourne. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub skargi dotyczące przebiegu 
tego projektu badawczego, których nie chcesz omawiać z zespołem badawczym, powinieneś 

skontaktować się z kierownikiem tej jednostki: Human Research Ethics, Research Ethics and 
Integrity, Uniwersytet w Melbourne, VIC 3010. Tel. : +61 3 8344 2073 lub e-mail: 

HumanEthicscomplaints@unimelb.edu.au. Wszystkie reklamacje będą traktowane jako 
poufne. W każdej korespondencji należy podać nazwę zespołu badawczego lub nazwę lub 

numer identyfikacyjny projektu badawczego. 
 

 
* Nossal Institute for Global Health: z siedzibą w School of Population and Global Health na 

Uniwersytecie w Melbourne, Nossal Institute for Global Health 
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for -global-health / 

aboutus / about-the-nossal-Institute) został nazwany na cześć Sir Gustava Nossala i jego 
zaangażowania w przekładanie badań w zdrowie dla wszystkich. Instytut został założony w 

2006 r. w celu wspierania zdrowia publicznego społeczności w trudnej sytuacji. Misją 

instytutu jest poprawa jakości, przystępności cenowej i integracji systemów opieki 
zdrowotnej poprzez praktyczne badania, odpowiedzi na współczesne problemy zdrowotne 

poprzez naukę i rozwój. 
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