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Uniwersytet Melbourński 

 
Wydział Psychiatrii 

 
Zgoda na udział w pracy badawczej 

 
Tytuł pracy:  Przeżycia wojenne a zdrowie i samopoczucie wsród 

polskich emigrantów starszego pokolenia.  

 

Osoby 

prowadzące 

badania: 

Helena Evert 

Wydział Psychiatrii,  

Uniwersytet Melbourński 

Tel:   9288-4577  

lub  9699-6322  

Dr Steven Klimidis 

Victorian Transcultural 

Psychiatry Unit 

St Vincent’s Hospital 

Tel: 9411-0306 

Profesor Helen Herrman, 

St Vincent’s Mental Health 

Service, 41 Victoria Parade, 

Fitzroy Vic 3065 

Tel:  9288-4577 

 

Imię i nazwisko uczestnika:__________________________________________ 

 

Zapraszamy do udziału w pracy badawczej na temat związków pomiędzy zdrowiem polskich 

emigrantów a ich doświadczeniami z okresu II wojny światowej. 

 
Większość Polaków wieku emerytalnego posiada osobiste doświadczenia z okresu wojennego jako 

żołnierze, osoby cywilne, robotnicy przymusowi lub zesłańcy.  Poprzez moje badania pragnę 

udokumentować te doświadczenia jako ważną część historii społeczeństwa polonijnego jak 

również zbadać związki pomiędzy tymi doświadczeniami a zdrowiem i samopoczuciem polskich 

emigrantów.   

 
Wyniki moich badań pomogą osobom i organizacjom zaangażowanym w opiekę zdrowotną lepiej 

zrozumieć wpływ przeżyć wojennych na zdrowie osób starszych.  Zapis doświadczeń wojennych 

oraz udokumentowanie odporności, zaradności i znaczenia tych wydarzeń dla osób które przeżyły 

wojnę, jest również ważny dla przyszłych pokoleń społeczeństwa polonijnego w Australii i jako 

część ogólnej historii emigracji.   

 

Udział w pracy obejmuje dwie osobne rozmowy.  Pierwsza rozmowa zajmie około pół godziny, a 

druga być może ponad godzinę.  Podczas pierwszej rozmowy poprosimy Pana / Panią również o 

wypełnienie kwestionariusza dotyczącego Państwa zdrowia i samopoczucia.  Podczas drugiej 

rozmowy zadamy Panu / Pani pytania dotyczące doświadczeń życiowych i wojennych, ważnych 

wydarzeń i odczuć.  Rozmowa może mieć miejsce w Państwa domu, w ośrodku społecznym lub w 

innym miejscu Państwa wyboru.  Jest możliwe, że wspominanie przeszłosci sprawi Państwu pewną 
przykrość.  Jeśli ta rozmowa stanie się dla Państwa zbyt emocjonalna możemy ją przerwać w każdej 

chwili lub pominąć dane pytanie.  Udział w pierwszej rozmowie nie zobowiązuje do udziału w 

następnych rozmowach lub sesjach.  W przypadku uczucia przygnębienia po odbytej rozmowie 

proszę o skontaktowanie się z Helenę Evert (numer telefonu podany powyżej). 
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Po otrzymaniu Państwa zgody, historia przekazana przez Pana/Pani zostanie zapisana jako 

opowiadanie a dane osobiste będą zanotowane pod pseudonimem.  Aby umożliwić dokładne i 

ścisłe spisanie każdej historii osoba prowadząca badania może posłużyć się magnetofonem 

podczas rozmowy.  Nagrane taśmy przesłuchiwane będą później tylko przez osoby prowadzące 

badania.  Użycie magnetofonu będzie zawsze uzaleznione od Państwa zgody.  Po zakonczeniu 

rozmowy, jej zapis zostanie udostępniony do przeglądu oraz, w razie potrzeby, do poprawki. 

Uczestnik może wycofać się z udziału w badaniach w każdej chwili.  

 

Informacje zebrane podczas badań będą traktowane poufnie, zgodnie z prawem, a dane osobiste 

nie będą ujawnione.  Rezultaty badań opublikowane będą zbiorowo i bez ujawniania 

indywidualnych osób biorących udział.  Zebrane informacje będą przechowywane w 

pomieszczeniu dostępnym tylko dla naukowców wymienionych powyżej.  Zebrane materiały będą 
przechowane przez pięć lat po zakończeniu badań. 

Jeśli możesz i chcesz wziąć udział, z góry dziękujemy.   

 
1. Zgadzam się na udział w powyżej wymienionych badaniach, szczegóły których, 

łącznie z opisem rozmowy oraz kwestionariusza, zostały mi wytłumaczone.  
Potwierdzam, że otrzymałem/otrzymałam egzemplarz broszury informacyjnej.  

 
2. Upoważniam osoby prowadzące te badania do przeprowadzenia ze mną powyżej 

wymienionych rozmów oraz do użycia kwestionariusza wymienionego powyżej. 
 
3. Potwierdzam że: 
 
(a) potencjalne efekty udziału w rozmowie i wypełnienia kwestionariusza zostały mi 

dokładnie wytłumaczone; 
 
(b) zostałem/zostałam poinformowana/y, że mogę w każdej chwili wycofać się z 

udziału w badaniach bez tłumaczeń i bez żadnych konsekwencji.  Mogę również 
wycofać informacje podane przeze mnie w rozmowie lub przez wypełnienie 
kwestionariusza; 

 
(c) rozumiem, że cel tych badań jest wyłącznie naukowy i że badania nie mają celów 

leczniczychł 
 

(d) Zostałem/zostałam poinformowany/a, że materiały zebrane podczas badań 
traktowane będą poufnie, zgodnie z prawem, a dane osobiste nie będą ujawnianeł 

 
(e) Zgadzam się na użycie magnetofonu w czasie rozmowył 

 
(f) Rozumiem, że zapis rozmowy zostanie udostępniony mi do przeglądu oraz, w 

razie potrzeby, do poprawki i że moje dane osobiste będą zanotowane pod 
pseudonimem lub inaczej wedle mojego uznaniał 

 
(g) rozumiem, że jeśli mam jakiekolwiek zastrzeżenia na temat sposobu prowadzenia 

tych badań, mogę skontaktować się z Executive Officer, Komitet do Spraw Etyki, 
Uniwersytet Melbourński, numer telefonu:  8344-7507. 

 
Podpis Data 
 
(Uczestnik) 
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THE UNIVERSITY OF MELBOURNE 
 

DEPARTMENT OF PSYCHIATRY: 
 

Consent form for persons participating in research projects 
 

PROJECT TITLE:  War experiences and emotional health and well-being of Polish elderly 
immigrant. 

 
 

Name of participant: 

Name of investigator(s): Helen Evert, Professor Helen Herrman, and Steven Klimidis 

 

You are invited to take part in an important study about the health of Polish immigrants in 

older age who may have had some sort of war experience.  Older Polish people have 

experienced a range of war-time experiences, either as soldiers, civilians, labour camp 

detainees, exiled to Siberia and so on.  This study wishes to document these experiences as an 

important part of our history and also to look at the physical and psychological health of 

Polish immigrants and whether there is a relationship between the two.   

 

This study will provide information for health care professionals to help them understand 

about war experiences and their effects on people in older age.  It is important for the Polish 

community to have a record of the experiences people went through, their resilience, coping 

and the meaning of these events in their lives to pass on to future generations of Polish 

immigrants and to be part of the wider migration story.  During this session you will be 

asked questions relating to your  pre-war, war-time and post war experiences.  You will be 

asked to describe what happened to you and how you felt about it..  This interview can occur 

in your own home, at a community centre or somewhere else to suit you. 

 

It is possible that you may find it upsetting to talk of bad things that happened in the past.  If 

you feel uncomfortable then you are free to stop the interview at any time, and you do not 

need to answer any question you do not want.  If you completed session one and two you 

should not feel obliged to participate in this session.  If you become distressed in any way 

while completing the interview or questionnaires you may contact one of the researchers. 

 

The information collected is confidential and will not identify you specifically.  Results will 

be reported in aggregate form and no individual will be identified.  The information collected 

from you will be stored in a locked area.  In order to help with the recording of your story a 

tape recorder may be used to assist the researcher in documenting accurately your details.  

This tape will only be listened to by the researcher and will not identify you personally.  If 

you do not wish the session to be taped you can decline to the use of the tape recorder. 



Polish version: plain language statement and consent form for Session 3 

 

If you are able to take part, the researchers thank you for your contribution. 

 
1. I consent to participate in the project named above, the particulars of which - 

including details of the interview and questionnaires have been explained to 
me.  A written copy of the information has been given to me to keep. 

 
2. I authorise the researcher or his or her assistant to use with me the interview 

and questionnaires referred to under (1) above. 
 
3. I acknowledge that: 
 
(a) the possible effects of completing the interview and questionnaires have been 

explained to me to my satisfaction; 
 
(b) I have been informed that I am free to withdraw from the project at any time 

without explanation or prejudice and to withdraw any unprocessed data 
previously supplied; 

 
(c) The project is for the purpose of research and not for treatment 

 
(d) I have been informed that the confidentiality of the information I provide 

will be safeguarded subject to any legal requirements. 
 
(e) I consent to interviews being audio-taped,  

 
(f) I understand that transcripts will be returned to me for verification and I will 

be referred to by pseudonym or by any way I prefer. 
  
(g) I understand that if I have any concerns about the conduct of the research 

project I am able to contact the Executive Officer, Human Research Ethics, 
The University of Melbourne telephone:  8344-7507. 

 
 
 

Name  
 (Participant) 
 
Signature Date 
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