Informacja dla uczestniczek badania
„Przejścia do macierzyństwa”
Wywiady są częścią projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierowniczką projektu
jest dr Paula Pustułka z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zanim zdecydujesz się wziąć udział w
badaniu, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej. Dzięki temu poznasz cele
naszego badania oraz jego kolejne etapy.
Jaki jest cel badania?
Celem projektu „Przejścia do macierzyństwa” jest zbadanie doświadczeń związanych z zostaniem
mamą w Polsce. Wiemy, że jest to punkt zwrotny w życiu kobiety i chcemy się dowiedzieć nie tylko
jak kobiety się do macierzyństwa przygotowują i co myślą o roli matki, ale też jak później - już jako
mamy - organizują swoje życie rodzinne. Zastanawiamy się, jak bycie mamą wpływa na codzienność,
ale też pytamy o jego znaczenie dla takich obszarów jak praca, partnerstwo oraz relacje z innymi
kobietami oraz kobietami z rodziny. Żeby zbadać jak macierzyństwo w Polsce zmieniało się na
przestrzeni ostatniego półwiecza, do badania zapraszamy nie tylko przyszłe mamy, ale także ich
mamy, babcie, jak również teściowe. Patrząc szerzej, chcemy wskazać na podobieństwa i różnice w
biografiach, decyzjach i charakterystykach trzech pokoleń Polek.
Dlaczego zostałam zaproszona do badania?
Zostałaś zaproszona do badania, ponieważ jesteś przyszłą mamą i oczekujesz przyjścia na świat
swojego pierwszego dziecka.
Co się stanie, gdy wyrażę zgodę na udział w badaniu?
Jeśli zgodzisz się na udział w badaniu, rozpoczniemy pierwszy z zaplanowanych dwóch wywiadów.
W naszej pierwszej rozmowie poruszamy tematy związane między innymi z:
● Twoją sytuacją rodzinną i zawodową;
● Twoim doświadczeniem ciąży;
● Twoimi oczekiwaniami związanymi z byciem mamą;
● Twoimi relacjami z bliskimi;
● Twoimi planami życiowymi na najbliższe miesiące i kolejne lata.
Poprosimy Cię o pomoc w odtworzeniu Twojego drzewa genealogicznego oraz skontaktowaniu z
Twoją mamą (lub teściową) i babcią. Zarówno z Tobą, jak i z nimi spotkamy się dwa razy. Każde z
naszych spotkań potrwa około 90-120 minut.

Chcemy podkreślić, że możliwość dwukrotnego spotkania się – w trakcie ciąży oraz po porodzie - jest
dla nas bardzo ważna, dlatego też będziemy wdzięczne za udzielenie kolejnego wywiadu. Ze swojej
strony obiecujemy dostosować się do zaproponowanych terminów, a w razie konieczności
zorganizować wywiad telefoniczny lub przez internet (Hangout, Skype).
Czy muszę się zgodzić na udział w badaniu?
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w badaniu, badaczka
poprosi o podpisanie formularza wyrażenia zgody. Podczas wywiadu możesz odmówić odpowiedzi na
pytanie, które uznasz za niewłaściwe. W każdym momencie wywiadu możesz się wycofać.
Czy informacje, którymi się podzielę w badaniu będą poufne?
Tak, wszystkie informacje będą poufne i bezpiecznie przechowywane. Wyłącznie osoby pracujące w
projekcie "Przejścia do macierzyństwa" będą mieć dostęp do nagrań z wywiadów i danych
osobowych. We wszystkich materiałach każda inna informacja, która umożliwiłaby zidentyfikowanie
Twojej osoby zostanie zmieniona. Osoby spoza projektu będą mieć dostęp wyłącznie do danych w
formie zanonimizowanej, a wszystkich członków zespołu obowiązują standardy etyczne i
zobowiązanie do ochrony poufności danych.
Co się stanie z materiałem z wywiadu?
Wyniki badań zostaną przeanalizowane, a następnie mogą być wykorzystane podczas konferencji,
warsztatów i/lub sympozjów naukowych, jak również do celów publikacyjnych, to jest np. w
artykułach w czasopismach naukowych, książkach oraz ogólnie do popularyzowania wiedzy.
Kto realizuje i finansuje projekt badawczy?
Projekt jest realizowany w ramach "Młodych w Centrum LAB", na Wydziale Nauk Humanistycznych i
Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Badanie jest finansowane
przez Narodowe Centrum Nauki ze środków konkursu Sonata 13 przyznanych na projekt "Tranzycja
do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne" (2018-2021),
nr projektu 2017/26/D/HS6/00605.
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