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Potrzebujemy Państwa zaangażowania do zrównoważonego zarządzania 
glebami 

 

Na początku 2020 r. rozpoczął się Europejski Wspólny Program EJP SOIL, w którym biorą 
udział partnerzy z 24 krajów europejskich. EJP SOIL ma stworzyć warunki sprzyjające 
zwiększeniu udziału gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak 
dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie tych zmian, zrównoważona produkcja rolna, 
świadczenie usług ekosystemowych, a także zapobieganie degradacji gleb i przywracanie ich 
funkcji. Więcej informacji na ten temat jest na stronie www.ejpsoil.org. 

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu interesariuszy, EJP SOIL może stworzyć platformę 
do współpracy między naukowcami i interesariuszami w całej Europie. Jest to bardzo ważne, 
aby skutecznie: 

• identyfikować i zaspakajać potrzeby w zakresie wiedzy o glebach, 
• wspierać ujednolicenie informacji o glebach, 
• opracować najlepsze praktyki wymiany wiedzy, dostosowane do potrzeb rolników, 

naukowców i decydentów, 
• generować zalecenia oparte na praktyce, które zwiększą ilość wdrożeń wśród 

interesariuszy z dziedziny rolnictwa i wniosą wkład w kształtowanie polityki. 

EJP SOIL zaprasza Państwa do udziału w roli interesariusza i zaangażowania się w program 
oraz do przedstawienia systemów produkcji rolniczej i praktyk dotyczących zarządzania 
glebami w waszym kraju. 

Udział w warsztatach i wydarzeniach  

Jako interesariusze będziecie Państwo zapraszani do udziału w warsztatach organizowanych 
przez EJP SOIL. Celem warsztatów jest upewnienie się, że działania EJP SOIL odpowiadają 
obecnym i przyszłym potrzebom w zakresie wiedzy oraz wdrażania skutecznych rozwiązań. 
Ponadto warsztaty będą wspierać EJP SOIL w zrozumieniu i analizie potrzeb w zakresie 
realizacji nowych badań, gromadzenia danych lub informacji.  

W późniejszym terminie także odbędą się warsztaty w celu upowszechnienia wyników badań 
zapoczątkowanych w ramach EJP SOIL. 

Wywiad lub badania ankietowe 

Niektórzy interesariusze (nie wszyscy) zostaną zaproszeni do uczestniczenia w wywiadzie lub 
poproszeni o wypełnienie ankiety. Głównym celem tych badań jest określenie aspiracji 



  
  

 
 

Projekt uzyskał finansowanie z Komisji Europejskiej w 

ramach programu H2020, numer kontraktu 652615. 

nding from the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme under grant 

agreement No 652615. 

poszczególnych krajów oraz stanu i wykorzystania wiedzy na temat zrównoważonego 
zarządzania glebami. 

W takiej sytuacji, naukowiec z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) skontaktuje się z Państwem. Naukowiec 
poinformuje dokładnie o celach badania i poprosi o wyrażenie zgody na przeprowadzenie 
badań. Wywiad zostanie przeprowadzony telefonicznie lub przy użyciu komputera. 
Przewidywany czas wywiadu to około 1 godzina.  

Świadoma zgoda na przeprowadzenie badania 

Przed podjęciem decyzji, czy Pani/Pan wyraża zgodę lub nie nie wyraża zgody na uczestnictwo 
w badaniu, proszę uważnie przeczytać poniższe informacje. Proszę o zadawanie pytań, aby 
upewnić się, że cel i przebieg projektu badawczego, w tym ryzyko i uzyskane korzyści z nim 
związanych są dla Pani/Pana zroumiałe.  

W przypadku pytań proszę o kontakt z dr hab. Aliną Syp , IUNG-PIB, tel. 48 81 4786 763; e-
mail: asyp@iung.pulawy.pl lub dr hab. Grzegorzem Siebielcem; IUNG-PIB, tel. 48 81 4786 910; 
e-mail: gs@iung.pulawy.pl 

Zgodność z przepisami prawa i etyki 

Osobomn uczestniczacym w badaniach przez cały czas zapewniamy pełną zgodność 
z właściwymi przepisami krajowymi i UE dotyczącymi ochrony danych i norm etycznych. 

Ryzyko 

Nie ponosi Pani/Pan żadnego ryzyka związanego z prowadzonymi badaniami, ponieważ 
uzyskane dane są całkowicie anonimowe. W badaniach bierze Pani/Pan udział jako 
przedstawiciel ważnego interesariusza. Wyrażone opinie powinny odzwierciedlać Pani/Pana 
stanowisko lub punkt widzenia reprezentowanej przez Panią/ Pana organizacji, dlatego jeśli 
to konieczne może Pani/Pan skonsultować się z przełożonymi. Żadne dane osobowe nie 
są wymagane. 

Prywatność i poufność danych 

Odpowiedzi udzielone przez Panią/Pana będą rejestrowane i przechowywane w wersji 
cyfrowej na serwerze instytutu badawczego zaangażowanego w badania. Pani/Pana 
zarejestrowane odpowiedzi nie będą zawierać żadnych danych osobowych; dlatego 
nie będzie możliwe określenie źródła informacji. Zebrane informacje będą wykorzystywane 
przez cały czas trwania projektu i będą przetwarzane na etapie analizy danych. Zostaną one 
również uwzględnione w raportach projektowych, wynikach i materiałach promocyjnych. 
Będą one dostępne za pośrednictwem strony internetowej projektu i publikacji Komisji 
Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020”. Wyniki badań mogą również zostać 
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opublikowane w odpowiednich czasopismach naukowych, prezentowane na konferencjach 
i wykorzystywane w dodatkowych badaniach naukowych. 

Dobrowolny charakter badań 

Udział w badaniach ankietowych jest dobrowolny. Podczas realizacji projektu może Pani/Pan 
odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z dr hab. Aliną Syp , IUNG-
PIB, tel. 48 81 4786 763; e-mail: asyp@iung.pulawy.pl lub dr hab. Grzegorzem Siebielcem; 
IUNG-PIB, tel. 48 81 4786 910; e-mail: gs@iung.pulawy.pl. 

Zgoda 

Podpisując ten dokument, wyraża Pani/Pan zgodę na udział w badaniu. Proszę upewnić się, 
że na Pani/Pana pytania dotyczące uczestnictwa w badaniach została udzielona 
satysfakcjonująca odpowiedź oraz, że Pani/Pan w pełni rozumie treść pytań. 

W związku z regulacjami dotyczącymi CoVID, prosimy o podpisanie tego dokumentu, 
zeskanowanie i odesłanie do dr hab. Aliny Syp, IUNG-PIB, tel. 48 81 4786 763; e-mail: 
asyp@iung.pulawy.pl lub dr hab. Grzegorza Siebielca; IUNG-PIB, tel. 48 81 4786 910; e-mail: 
gs@iung.pulawy.pl.  

Niniejszy formularz sporządzony jest zgodnie z odpowiednimi krajowymi, europejskimi 
i międzynarodowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
a także zobowiązaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Niniejszy formularz 
zgody jest spójny w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, i uchylający 
Dyrektywę 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Imię i nazwisko interesariusza  

 

 

 

Imię i nazwisko naukowca 
przeprowadzającego badania 

Miejsce, data i podpis interesariusza  

 

 

Miejsce, data i podpis naukowca 
przeprowadzającego badania 
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