Informacja dla osób uczestniczących badania naukowego
Zapraszam Cię do udziału w badaniu naukowym zatytułowanym “Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
(MSK)- tożsamość zbuntowanych w dobie katastrofy klimatycznej” w ramach projektu pt. “Energia
przyszłości - badanie opinii członków/członków Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce”.
Kierownikiem badania jest Magdalena Klarenbach - doktorantka wydziału filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Fundacji Otwarty Plan w Krakowie. Badanie realizowane jest w ramach przygotowań
pracy doktorskiej i jest finansowane ze środków Fundacji Heinicha Boella w Warszawie.
► Udział w niniejszym badaniu jest całkowicie dobrowolny.
► Jeśli wyrazisz zgodę na udział w tym badaniu, będziesz mogła/mógł/mogło ją wycofać w każdym
momencie, bez podania przyczyn.
► Nieudzielenie zgody lub jej wycofanie nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami. Zanim
podejmiesz decyzję o udziale w niniejszym badaniu, proszę uważnie przeczytać cały poniższy tekst.
1. Główne założenia i cel badania
Celem projektu jest zbadanie młodzieży zaangażowanej w działalność w ramach Młodzieżowego Strajku
Klimatycznego (MSK) w Polsce i określenie jej tożsamości oraz czynników na nią wpływających między
innymi wartości i opinii.
2. Przebieg, czas trwania i sposób przeprowadzenia badań
Badanie rozpocznie się we wrześniu 2022 anonimowym badaniem ankietowym (CAWI) oraz
przeprowadzone zostaną indywidualne wywiady pogłębione (IDI) trwające między 120 a 180 minut.
3. Oczekiwane korzyści badania
Rezultatem badań ma być stworzenie nowego modelu tożsamości młodzieży zaangażowanej w
przeciwdziałanie negatywnym aspektom zmian klimatycznych w Polsce.
4. Ryzyko i uciążliwości związane z udziałem w badaniu
Ryzyka wynikają wyłącznie z kwestii formalnych czyli dostarczenia zgody na badanie.
5. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów badania przez Uniwersytet Jagielloński zgodnie z
zasadami art. 13 RODO. Wszystkie informacje zgromadzone na Pani/Pana temat w toku badania będą
ściśle poufne. Aby zapewnić należytą ochronę Pani/Pana danych osobowych, wprowadzone zostaną
procedury, które uniemożliwiają dostęp do dokumentacji badania oraz do Twoich danych osobom
niepowołanym. Wyniki badania będą prezentowane na konferencjach oraz w publikacjach naukowych w
taki sposób, aby uniemożliwić rozpoznanie.
6. Kontakt
Kierownik badania jest zawsze gotowy odpowiedzieć na wszelkie Pani/Pana pytania dotyczące
niniejszego badania. W razie jakiekolwiek wątpliwości lub pytań, proszę kontaktować się z kierownikiem
badania telefonicznie lub mailowo na podany adres: magdalena.klarenbach@doctoral.uj.edu.pl

