
Załącznik B 
 

Oświadczenie uczestnika badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych uzyskanego 

w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego 

(wzór). 
 

Wykonywanego przez 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................  

Na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) 

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ................................................................ .................................................. 
 

Zamieszkały/a pod adresem ................................................................................................... ................................. 
 

kod pocztowy................................... poczta.............................................................................................................  
 

telefon...................................................................................................................... ................................................. 
 

e-mail........................................................................................................................................................................ 
 

niniejszym oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w badaniu czasu przebiegu przesyłek pocztowych organizowanym 

przez „nazwa firmy organizującej badanie” zwanego Zleceniodawcą, polegającym na wysyłaniu i odbiorze 

przesyłek pocztowych (przesyłek listowych nierejestrowanych) oraz sporządzeniu dokumentacji zgodnie ze 

szczegółową instrukcją, która zostanie mi przekazana.  

2. Oświadczam, że ani ja, ani żadna osoba spokrewniona ze mną w linii prostej lub linii bocznej pierwszego 

stopnia lub pozostająca ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie jest zatrudniona w Poczcie 

Polskiej S.A. oraz nie jestem pracownikiem innego operatora pocztowego, UKE, etatowym pracownikiem 

firmy świadczącej usługi badania rynku, ani dziennikarzem. 

3. Nie jestem obecnie zaangażowany w inne badania terminowości przesyłek pocztowych prowadzone przez 

inny podmiot oraz nie znajduję się w sporze prawnym z Pocztą Polską S.A..  

4. Posiadam:  (odpowiednio zaznacz) 

□ indywidualną oddawczą skrzynkę pocztową lub 

□  mam dostęp do wielomodułowej pocztowej skrzynki oddawczej w budynku wielorodzinnym lub  

□  mam dostęp do oddawczej skrzynki pocztowej zbiorczej (wiejskiej),  

□ nie posiadam własnej skrzynki i dostępu do skrzynki zbiorczej, 

umieszczonej w widocznym/typowym miejscu do której listy są bezpośrednio doręczane przez listonosza. 

5. Wszystkie zadania zlecone mi w ramach badania wykonam z najwyższą starannością, zgodnie 

z postanowieniami instrukcji przeprowadzenia badania dostarczonej przez „nazwa firmy organizującej 

badanie”, w szczególności zachowując wszelkie terminy. W razie jakichkolwiek problemów w realizacji 

zadań niezwłocznie skontaktuję się ze zleceniodawcą.  

6. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy w czasie badania i po jego zakończeniu wszelkich informacji, 

w szczególności faktu brania udziału w badaniu, terminu jego przeprowadzania oraz danych osobowych 

innych respondentów, do których będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadania. Przyjmuję 

również do wiadomości, że w przypadku ujawnienia mojego uczestnictwa w badaniu mój udział w badaniu 

może być wstrzymany. 

7. Wyrażam zgodę na przesłanie na mój adres przesyłki poleconej zawierającej instrukcję przeprowadzenia 

badania oraz powierzony materiał badaniowy. 

8. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu pocztowego) 

innym respondentom biorącym udział w badaniu w postaci informacji adresowej naniesionej na przesyłkach 

testowych.  

 

 

 

............................................. dnia ...................................                        .......................... ......................................... 

              miejscowość                                                                                                 podpis uczestnika 


