
 

 

Participant Consent Form (For Child Language Study) 

1. Przeczytałem/am i zrozumiałem/am arkusz informacji związany z powyższym badaniem. 

Miałem/am możliwość przeanalizowania informacji, zadawania pytań, na które 

odpowiedziano zadowalająco. 

2. Rozumiem, że uczestnictwo mojego dziecka jest dobrowolne oraz, że w każdym czasie w  

ciągu dwóch tygodni po zakończeniu badaniu mogę wycofać swoją zgodę bez podawania  

przyczyny. Jeżeli wycofam swoją zgodą w ciągu dwóch tygodni od czasu wzięcia udziału w  

badaniu, dane mojego dziecka zostaną usunięte. 

3. Rozumiem, że moje dziecko może odmówić wzięcia udziału w badaniu lub wycofać się z 

badania w każdym czasie podczas nagrywanych sesji. 

4. Rozumiem, że wszelkie informacje podane przez moje dziecko mogą być wykorzystywane 

w przyszłości w raportach, artykułach naukowych, publikacjach lub prezentacjach przez 

badaczy, ale informacje identyfikowalne osobowo nie będą uwzględnione, a dziecko nie 

będzie identyfikowalne osobowo. 

5. Rozumiem, że imię i nazwisko mojego dziecka nie pojawi się w żadnych sprawozdaniach, 

artykułach ani prezentacjach. 

6. Rozumiem, że wszelkie informacje udzielane przez moje dziecko będą rejestrowane 

dźwiękowo, a następnie przepisywane; takie informacje będą chronione za pomocą urządzeń 

szyfrujących i przechowywane w sposób bezpieczny. 

7. Rozumiem, że po zakończeniu badania informacje będą przechowywane zgodnie z 

wytycznymi Uniwersytetu przez okres 10 lat. 

8. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko wzięło udział w zajęciach na słuchanie i mówienie. 

 

 

Imię i nazwisko dziecka:  ___________________________________ 

 

_______________________________                    _______________                          ______________________ 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna                            Data                                                                     Podpis 

 

Potwierdzam, że uczestnik miał możliwość zadawania pytań na temat badania, na wszystkie pytania 

uczestnikowi została udzielona poprawna odpowiedź zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Potwierdzam, że 

żadna osoba nie została zmuszona do wyrażenia zgody, zgoda została udzielona dobrowolnie. 

 

Podpis badacza zajmującego się formularzami wyrażania zgody:  

 

Data: 09/06/2017  



 

 

Participant Consent Form (For Household Questionnaire) 

 

1. Przeczytałem/am i zrozumiałem/am arkusz informacji związany z powyższym badaniem. 

Miałem/am możliwość przeanalizowania informacji, zadawania pytań, na które 

odpowiedziano zadowalająco. 

2. Rozumiem, że uczestnictwo moje jest dobrowolne oraz, że w każdym czasie w ciągu  

dwóch tygodni po zakończeniu badaniu mogę wycofać swoją zgodę bez podawania  

przyczyny. Jeżeli wycofam swoją zgodą w ciągu dwóch tygodni od czasu wzięcia udziału 

 w badaniu, dane mojego dziecka zostaną usunięte. 

3. Rozumiem, że wszelkie informacje podane przez mnie mogą być wykorzystywane w 

przyszłości w raportach, artykułach naukowych, publikacjach lub prezentacjach przez 

badaczy, ale informacje identyfikowalne osobowo nie będą uwzględnione, a nie będę 

identyfikowalne osobowo. 

4. Rozumiem, że moje imię i nazwisko nie pojawi się w żadnych sprawozdaniach,  

artykułach lub prezentacjach. 

5. Rozumiem, że wszelkie informacje, których udzielę będą przechowywane w sposób 

bezpieczny z zamkniętej szafce, informacje będą przechowywane w sposób bezpieczny na 

urządzeniach szyfrujących.  

6. Rozumiem, że po zakończeniu badania informacje będą przechowywane zgodnie z 

wytycznymi Uniwersytetu przez okres 10 lat. 

7. Wyrażam zgodę, by wziąć udział w kwestionariusz. 

 

 

______________________________                      _______________                          ______________________ 

Imię i nazwisko uczestnika                                           Data                                                                  Podpis 

 

 

Potwierdzam, że uczestnik miał możliwość zadawania pytań na temat badania, na wszystkie pytania 

uczestnikowi została udzielona poprawna odpowiedź zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Potwierdzam, że 

żadna osoba nie została zmuszona do wyrażenia zgody, zgoda została udzielona dobrowolnie. 

 

Podpis badacza zajmującego się formularzami wyrażania zgody:  

 

Data: 09/06/2017  



 Nie trzeba odpowiadać na żadne pytania i można  

pozostawić puste miejsce. 

1. W jakim języku mówi Pan/i do swojego dziecka w domu? Proszę zakreślić. 

Wyłącznie po polsku 

Przeważnie po 

polsku i trochę po 

angielsku 

W takiej samej 

mierze po polsku 

jak i po angielsku 

Przeważnie po 

angielsku i trochę 

po polsku 

Wyłącznie po 

angielsku 

 

2. W jakich językach dziecko mówi w domu? Proszę zakreślić. 

Wyłącznie po polsku 

Przeważnie po 

polsku i trochę po 

angielsku 

W takiej samej 

mierze po polsku 

jak i po angielsku 

Przeważnie po 

angielsku i trochę 

po polsku 

Wyłącznie po 

angielsku 

 

3. Czy dziecko posługuje się j. polskim z innymi osobami poza szkołą? Np. 

odwiedzając członków rodziny w Polsce. 

Proszę podać: 

 

4. Jeżeli w domu mówi się po polsku, to w jakich dialektach lub z jakim akcentem? 

Proszę podać: 

 

5. Jeżeli w domu mówi się po angliesku, to w jakich dialektach lub z jakim akcentem? 

Proszę podać: 

 

6. Czy dziecko jest jedynakiem, czy ma rodzeństwo? Proszę zakreślić. 

Moje dziecko jest 

jedynakiem 

Moje dziecko ma 1 lub 

więcej młodszego 

rodzeństwa. 

Moje dziecko jest 

dzieckiem środkowym. 

Moje dziecko ma 1 lub 

więcej starszego 

rodzeństwa. 

 

7. W jakim wieku dziecko zaczęło uczyć się polskiego i angielskiego? Należy wpisać ‘0’ 

jeśli dziecko uczyło się języka całe życie i jest to jego język ojczysty 

Polski:  Liczba lat Angielski:  Liczba lat 

  Liczba 

miesięcy 

  Liczba 

miesięcy 

 
 

______________________________                      _______________                          ______________________ 

Imię i nazwisko uczestnika                                           Data                                                                  Podpis 


