
ZAŁĄCZNIK 2 

FORMULARZ INFORMACJI DLA UCZESTNIKA BADANIA   

 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA BADANIA NAUKOWEGO  

 

 

Zapraszam Panią/Pana do udziału w badaniu naukowym zatytułowanym „Ewaluacja opieki 

fizjoterapeutycznej i analiza oceny ryzyka wystąpienia urazu u sportowców”.  

Kierownikiem badania jest dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz kierownik Katedry Podstaw 

Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie.  

Badanie realizowane jest w ramach projektu badawczego i jest finansowane ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

► Udział w niniejszym badaniu jest całkowicie dobrowolny.  

► Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w tym badaniu, będzie Pani/Pan mogła/mógł ją 

wycofać w każdym momencie, bez podania przyczyn.  

► Nieudzielenie zgody albo jej wycofanie nie będzie wiązało się dla Pani/Pana z żadnymi 

konsekwencjami, w szczególności nie pociągnie za sobą żadnych kar ani utraty praw, 

które Pani/Panu przysługują z innych tytułów, w szczególności prawa do opieki 

zdrowotnej. 

 

Zanim podejmie Pani/Pan decyzję o udziale w niniejszym badaniu, proszę uważnie przeczytać 

cały poniższy tekst.  

 

 

1.  Główne założenia i cel badania 

 

Celem badań jest ewaluacja opieki fizjoterapeutycznej oraz analiza oceny ryzyka wystąpienia 

urazu przy pomocy baterii testów Functional Movement Screen™ (FMS™) z 

uwzględnieniem poziomu sportowego i symetrii wykorzystywanych wzorców ruchowych. 

 

 

2.  Przebieg, czas trwania i sposób przeprowadzenia badań 

 

Badania odbędą się w sali sportowej AWF Warszawa. Po wyrażeniu zgody uczestnik/opiekun 

wypełni kwestionariusz osobowy oraz kwestionariusz dotyczący historii urazów i opieki 

fizjoterapeutycznej. Następnie wykwalifikowany fizjoterapeuta przeprowadzi  z uczestnikiem 

baterię testów Functional Movement Screen™ (FMS™). Każdy z testów będzie 

zaprezentowany uczestnikom badania. Zawodnicy w strojach sportowych będą wykonywać 

testy indywidualnie, przy pomocy zestawu FMS Kit™, otrzymując instrukcje werbalne zgodne 

z opisem testu w podręczniku Cooka (2003). Badanie będzie trwało ok. 30 min. 

3.  Oczekiwane korzyści badania 

Opracowanie indywidualnych raportów ryzyka urazu dla zawodników z uwzględnieniem 

dysfunkcji i zaleceń uwzględniających trenowaną dyscyplinę sportu. 

 



 

4.  Ryzyko i uciążliwości związane z udziałem w badaniu  

 

Nie przewiduje się ryzyka związanego z realizacją badań.  

 

5.  Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

− 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 Pani/Pana 

danych osobom niepowołanym.  

− Wyniki badania będą prezentowane na konferencjach oraz w publikacjach naukowych w 

taki sposób, aby uniemożliwić rozpoznanie Pani/Pana jako uczestnika.  

 

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 podane poniżej 

numery/adresy: 601 303 923 / natalia.morgulec@awf.edu.pl  
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