Informacje dla uczestników i uczestniczek badania
Tytuł badania: Wpływ Polityki Spójności na identyfikację z Unią Europejską

Wprowadzenie
Otrzymał/a Pan/Pani zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu koordynowanym przez profesora
Johna Bachtlera i doktora Carlosa Mendeza z Uniwersytetu Strathclyde (Wielka Brytania) i
realizowanym przy współpracy dziewięciu innych instytucji badawczych, w tym Uniwersytetu
Warszawskiego. Projekt badawczy jest finansowany ze środków unijnego programu Horyzont 2020.
Niniejszy dokument zawiera informacje o projekcie oraz o roli uczestników badania. Gdyby
poniższe informacje okazały się niejasne lub niezrozumiałe, prosimy o pytania – dane kontaktowe
podane są na końcu dokumentu.
Jaki jest cel realizowanego badania?
Celem projektu jest zbadanie różnych poglądów i postaw obywateli wobec Unii Europejskiej.
Szczególnie interesuje nas sprawdzenie, czy i jak unijna Polityka Spójności w zakresie rozwoju
regionalnego wpływa na poparcie dla Unii Europejskiej i identyfikację mieszkańców z Unią. A także,
w jaki sposób można poprawić informowanie obywateli o politykach unijnych.
Czy udział w badaniu jest obowiązkowy?
Udział w badaniu jest dobrowolny. Pytania dotyczą m.in. Pana/Pani poglądów na temat Unii
Europejskiej. Może Pan/Pani odmówić wzięcia udziału lub wycofać się na dowolnym etapie badania,
bez ponoszenia żadnych konsekwencji.
Jaka będzie Pana/Pani rola w badaniu?
Zostanie Pan/Pani poproszony/a o udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań w różnej formie – ustnie,
wypełniając kwestionariusz lub biorąc udział w grupie fokusowej. Badanie rozpoczęło się w lutym
2016 roku i zostanie ukończone w czerwcu 2018 roku.
Dlaczego został/a Pan/Pani zaproszony/a do wzięcia udziału?
Badamy poglądy dorosłych obywateli dotyczące Unii Europejskiej i Polityki Spójności. Realizujemy
wywiady, ankiety i badania fokusowe z osobami mieszkającymi w 12 krajach Unii (Cypr, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).
Jakie są potencjalne zagrożenia związane z decyzją o udziale w badaniu?
Nie istnieją żadne zagrożenia, niedogodności, ani konkretne wymagania dla osób uczestniczących
w badaniu.
Jakie są korzyści z wzięcia udziału w badaniu?
Nie uzyska Pan/Pani osobistych korzyści z udziału w badaniu wykraczających poza wzrost poziomu
wiedzy o Unii Europejskiej. Jednak, poprzez swój udział w badaniu, w istotny sposób przyczyni się
Pan/Pani do realizacji zadania polegającego na lepszym zrozumieniu sposobu, w jaki Unia
Europejska jest postrzegana przez mieszkańców różnych państw i regionów UE.
Co dzieje się z danymi zebranymi w projekcie?
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Odpowiedzi udzielone za pośrednictwem kwestionariuszy, wywiadów i badań fokusowych
pozostaną poufne. Zebrane informacje nie będą zawierać danych pozwalających na późniejszą
identyfikację respondentów. Zebrane informacje trafią do bezpiecznego archiwum na
Uniwersytecie Strathclyde, by również w przyszłości badacze mogli zrozumieć postawy obywateli
wobec Unii Europejskiej. Tożsamość respondentów będzie zawsze chroniona. Uniwersytet
Strathclyde jest zarejestrowany w brytyjskim Biurze Rzecznika ds. Informacji, który odpowiada za
realizację Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Data Protection Act) z 1998 roku. Wszystkie
dane osobowe uczestników badania będą przetwarzane zgodnie z przepisami ww. ustawy.
Co wydarzy się potem?
Po zakończeniu całego badania będzie Pan/Pani miał/a możliwość otrzymania jego głównych
wyników. W tym celu należy skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za realizację badania
lub odwiedzić stronę internetową projektu (wwww.cohesify.eu). Na stronie zostaną umieszczone
publikacje do pobrania, a także odnośniki do publikacji zewnętrznych.
Z kim kontaktować się w razie jakichkolwiek pytań lub uwag?
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z Pana/Pani uczestnictwem w niniejszym
badaniu zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu z Uniwersytetu Strathclyde lub
koordynatorem polskiego zespołu badawczego z Uniwersytetu Warszawskiego:
Dr Carlos Mendez
Tel: +44 141 548 3334
e-mail: carlos.mendez@strath.ac.uk
Dr hab. Maciej Smętkowski
Tel: +48 22 826 1654
e-mail: m.smetkowski@uw.edu.pl

Badanie zostało zatwierdzone przez Komitet Etyki Uniwersytetu Strathclyde.
W razie jakichkolwiek pytań i uwag, w czasie trwania badania lub po jego zakończeniu, lub w razie
potrzeby skontaktowania się z niezależną osobą, do której można kierować pytania i zasięgnąć
dalszych informacji, prosimy kontaktować się z:
Sekretariat Komitetu Etyki Uniwersytetu Strathclyde
Tel: 0141 548 3707
e-mail: ethics@strath.ac.uk
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