
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN BADANIA „ROLA PRZETWARZANIA POZNAWCZEGO W 
PRZEWIDYWANIU SKUTKÓW TRAUMY.” 
 
Procedura badania  
Badanie polega na wypełnieniu kwestionariuszy psychologicznych i udziale w wywiadzie, który 
będzie nagrywany.  
Przeprowadzający wywiad poprosi osobę biorącą udział w badaniu o opowiedzeniu o wydarzeniu 
traumatycznym, a także jego wpływie na jej sposób myślenia, oraz jej odczucia i zachowania. Po 
wywiadzie osoba biorąca udział w badaniu zostanie poproszona o wypełnienie kwestionariuszy 
składających się z pytań zamkniętych.  
Po upływie pół roku od pierwszego spotkania, osoba biorąca udział w badaniu ponownie spotka 
się z psychologiem, który przeprowadzi wywiad kliniczny do badania konsekwencji 
doświadczenia traumy. Psycholog zapyta o aktualne samopoczucie i konsekwencje natury 
psychicznej związane z traumatycznym wydarzeniem.  
 
Korzyści z udziału w badaniu  
Przewidziane jest wynagrodzenie dla osoby uczestniczącej w badaniu. Wynagrodzenie składa się 
z dwóch części: 150 PLN za pierwszy pomiar oraz 100 PLN za drugi pomiar. Warunkiem 
otrzymania wynagrodzenia jest podpisanie umowy zlecenie z Uniwersytetem 
Humanistycznospołecznym SWPS.  
 
Wpływ procedury na samopoczucie  
Tematy poruszane w trakcie badania mogą przywoływać różne uczucia, wspomnienia lub 
skojarzenia, a tym samym wpłynąć na nastrój i samopoczucie. Jeżeli uczestnik uzna to za 
stosowne, może w każdej chwili przerwać badanie lub odmówić odpowiedzi na dowolne pytania, 
bez podania powodu. W razie potrzeby, otrzyma wskazówki, gdzie może uzyskać fachową pomoc 
lekarza lub psychoterapeuty.  
 
Prawo do uzyskania informacji  
Uczestnik badania ma prawo zadawania pytań prowadzącemu badanie i otrzymania odpowiedzi 
na te pytania.  
 
Prawo do rezygnacji z udziału w badaniu  
Uczestnik badania może w każdej chwili przerwać badanie lub odmówić odpowiedzi na dowolne 
pytania, bez podania powodu. Udział w badaniu, ani rezygnacja z tego udziału, nie wpłynie na 
proces leczenia/ poradnictwa/ diagnostyki/ profilaktyki.  
 
Zgoda na rejestrowanie i archiwizowania oraz użycie wywiadu diagnostycznego  
Uczestnik badania wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie wywiadu diagnostycznego. 
Nagranie to będzie użyte w celu analizy zebranych danych przez zespół badawczy zaangażowany 
w projekt badawczy. Uczestnik może ponadto wyrazić lub nie wyrazić zgody na używanie 
fragmentów nagrań z wywiadu lub transkrypcji wywiadu w trakcie szkoleń dla psychologów oraz 
zajęć dydaktycznych dla studentów psychologii, lub wystąpień naukowych, pod warunkiem 
zachowania należytej staranności, aby uniemożliwić identyfikację osoby (np. poprzez 
modyfikację ścieżki dźwiękowej lub obrazu). 
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