
 

data i godzina 
przyjęcia materiału 

 

 

Kleszcza w szczelnie zamkniętym opakowaniu można dostarczyć osobiście wraz ze zleceniem badania i zgodą na 
udział w badaniu do oznaczonego punktu znajdującego się na parterze Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-18.00 lub wysłać przesyłką kurierską na adres: 
Zakład Parazytologii Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa z 

dopiskiem „PROJEKT NCN”.  

 

ZLECENIE BADANIE KLESZCZA  

w ramach projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki  
„Wpływ mikrobiomu kleszczy i koinfekcji na występowanie Borrelia u kleszczy Ixodes ricinus  

oraz na sukces transmisji krętków na drodze kleszcz -człowiek” 

 

ZLECENIODAWCA – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

*Adres e-mailowy: 

…..…………………………………………………………….................................................................... 

…………………………………………………………………………....................................................... 

Tel. kontaktowy: 

…………………………………………….………………………………………………............................. 

 
* Na adres mailowy zostanie wysłany wynik badania kleszcza oraz linki do ankiet 

 

MATERIAŁ DO BADAŃ: KLESZCZ 

KLESZCZ: gatunek / forma rozwojowa 
(wypełnia punkt przyjęcia materiału) 

 

DATA ZNALEZIENIA / USUNIĘCIA KLESZCZA:  

 
BADANIE BEZPŁATNE 

 
Badanie molekularne w 

kierunku obecności 
materiału genetycznego 

(DNA) krętków  
Borrelia burgdorferi 

 
 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o sposobie pobrania 

materiału do badania. Wyrażam zgodę na: (1) wykonanie badania metodami 

molekularnymi stosowanymi w ramach realizacji projektu naukowego; (2) 

wykorzystanie wyników do celów opracowań statystycznych, epidemiologicznych 

i naukowych. 

 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o warunku uczestnictwa w 

projekcie polegającym na wypełnieniu dwóch ankiet (on-line): (1) w ciągu 3 dni 

od usunięcia kleszcza oraz (2) po upływie 8-10 tygodni od usunięcia kleszcza. 

Linki do ankiet zostaną przesłane na adres mailowy podany w zleceniu badania. 

Wyrażam zgodę na przeslanie wiadomości przypominającej o wypełnieniu ankiet 

na podany w zleceniu adres mailowy. 

 
 

 
Data i podpis osoby zlecającej badanie:  
 
…………………………………………………………..………………………………….......................................... 

 



Kleszcza w szczelnie zamkniętym opakowaniu można dostarczyć osobiście wraz ze zleceniem badania i zgodą na 
udział w badaniu do oznaczonego punktu znajdującego się na parterze Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-18.00 lub wysłać przesyłką kurierską na adres: 
Zakład Parazytologii Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa z 

dopiskiem „PROJEKT NCN”. 

ŚWIADOMA ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE NAUKOWYM 

TEMAT PROJEKTU: Wpływ mikrobiomu kleszczy i koinfekcji na występowanie Borrelia u kleszczy Ixodes ricinus oraz 

na sukces transmisji krętków na drodze kleszcz -człowiek 

Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 

Przeczytałem(am) „Informacje dla uczestnika" oraz zostały mi udzielone wyczerpujące i zrozumiałe odpowiedzi na 

pytania związane z badaniem kleszcza. 

 Wyjaśniono mi, że udział w projekcie jest dobrowolny i że mogę w każdej chwili wycofać się z projektu bez 

konieczności podawania przyczyny. 

 Zostałem(am) poinformowany(a), że dane osobowe, które mogą mnie w jakikolwiek sposób identyfikować nie będą 

pod żadnym pozorem ujawnione publicznie. 

 Zostałem(am) poinformowany(ana), że administratorem danych będzie placówka, w której prowadzone jest 

badanie o tym, że mam prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania oraz o tym, że są one podawane 

dobrowolnie. Przez podpisanie tego dokumentu potwierdzam również, że zostałem(am) poinformowany(ana) o 

sposobie przetwarzania danych z badania i że dane te są zbierane jedynie w celu naukowej analizy badania. 

Zostałem(am) poinformowany(ana), iż w przypadku wycofania zgody na udział w badaniu zgromadzone do tej pory 

dane mogą zostać wykorzystane i przetwarzane jako część bazy danych badania. 

Zgadzam się na udział w wyżej wymienionym projekcie i przekazanie kleszcza do badań naukowych. 

Imię i Nazwisko uczestnika 
(drukowanymi literami) 

Podpis Data złożenia podpisu 

   

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

www. parazytologia.biol.uw.edu.pl    

zakładka BADANIE KLESZCZY 

 

 


