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Regulamin przeprowadzania badań moderowanych UX  

(potrzeb użytkownika) wśród klientów XTB S.A. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) Badaniu/Badaniach - należy przez to rozumieć spotkanie/a z Respondentem w celu 

przeprowadzenia badania użyteczności; 

b) Formularzu Rejestracyjnym - należy przez to rozumieć formularz umieszczony na Stronie 

Rejestracyjnej; 

c) Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, posiadającą rezydencję podatkową w Rzeczypospolitej Polskiej, z którą 

XTB zawarło umowę świadczenia usług maklerskich; 

d) Pokoju Inwestora - należy przez to rozumieć stronę internetową, na której Klient może 

zarządzać swoją relacją z XTB, między innymi weryfikować zgodność danych osobowych 

przekazanych XTB oraz dodać rachunek bankowy; 

e) Projekt “Badania UX” - należy przez to rozumieć projekt prowadzony przez XTB, którego 

celem jest podniesienie poziomu użyteczności produktów i usług XTB; 

f) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzania badań 

moderowanych UX (potrzeb użytkownika) wśród klientów XTB S.A; 

g) Respondencie - należy przez to rozumieć Klienta, który bierze udział w Projekcie “Badania 

UX”; 

h) Stronie Internetowej - należy przez to rozumieć stronę znajdującą się pod adresem 

https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne ; 

i) Stronie Rejestracyjnej - należy przez to rozumieć stronę internetową w domenie xtb.com, 

do której dostęp przekazywany jest Klientowi w celu rejestracji do Projektu “Badania UX”; 

j) XTB - należy przez to rozumieć XTB S.A z siedzibą przy ul. Prostej 67 w Warszawie, 00 - 

838 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne
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prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, działający 

na podstawie licencji udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). 

2. Uczestnictwo w Projekcie “Badania UX” oznacza, że Respondent akceptuje zasady 

przeprowadzania Projektu “Badania UX” zawarte w niniejszym Regulaminie oraz wyraża 

zgodę na udział w Projekcie “Badania UX”. 

3. Akceptując Regulamin Respondent potwierdza, że przystępuje do Projektu “Badania UX” 

dobrowolnie. 

 

II. Respondent  

 

1. Chęć wzięcia udziału w Projekcie “Badania UX” może wyrazić Klient, który otrzyma od XTB 

zaproszenie do udziału w ww. Projekcie, a następnie: 

a) wypełni Formularz Rejestracyjny znajdujący się na Stronie Rejestracyjnej 

wskazując w nim adres e-mail, który użył przy zakładaniu rachunku 

inwestycyjnego w XTB,  

b) udzieli zgody na przetwarzanie przez XTB danych osobowych w celu 

przeprowadzenia badań potrzeb użytkownika oraz wypłaty wynagrodzenia za 

udział w badaniach, 

c) zaakceptuje niniejszy Regulamin. 

2. XTB zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi Klientami celem 

przeprowadzenia Badania. 

3. W Projekcie “Badania UX” może wziąć udział nieograniczona liczba Respondentów z 

zastrzeżeniem, że XTB decyduje o liczbie Respondentów koniecznej do przeprowadzenia 

konkretnego Badania.  

4. Respondent może wziąć udział w więcej niż jednym Badaniu przeprowadzanym przez XTB 

w ramach Projektu “Badania UX”.  

5. Respondent zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom trzecim 

jakichkolwiek informacji, dokumentów bądź materiałów uzyskanych w związku 

z udziałem w Badaniu. Respondent oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że 

w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazów, o których mowa powyżej, XTB ma prawo 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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III. Przedmiot Badań  

prowadzonych w ramach Projektu “Badania UX” 

 

1. Przedmiotem Badań mogą być: 

a. analiza potrzeb użytkowników korzystających z obecnych produktów XTB 

(zbiorów funkcjonalności; pod pojęciem produktów należy rozumieć zbiór 

rozwiązań umożliwiających użytkownikowi realizację jego potrzeb, a nie produkty 

finansowe XTB), 

b. analiza potrzeb użytkowników korzystających z proponowanych nowych 

funkcjonalności w produktach XTB, 

c. analiza potrzeb użytkowników korzystających z proponowanych nowych 

produktów XTB  (zbiorów funkcjonalności), 

d. testy użyteczności nowych rozwiązań w istniejących produktach XTB,  

e. testy użyteczność nowych produktów XTB, 

f. testy porównawcze, 

g. testy zadaniowe. 

 

2. Celem przeprowadzania Badań jest: 

a. poznanie potrzeb użytkownika,  

b. ustalenie jak rozwiązania XTB (proponowane lub już dostarczane) mogą łatwo, 

inkluzywnie i intuicyjnie rozwiązywać potrzeby użytkownika.  

Przeprowadzenie Badania nie stanowi usługi maklerskiej.  

 

IV. Czas trwania Projektu “Badania UX”  

 

1. Projekt “Badania UX” prowadzony przez XTB ma charakter stały i będzie prowadzony do 

odwołania.  
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V. Zasady przeprowadzania Badań 

 

1. Badania przeprowadzane są przez wykwalifikowanych pracowników XTB 

specjalizujących się w obszarze badań potrzeb użytkowników (user experience).  

2. XTB skontaktuje się z wybranymi Respondentami w celu przeprowadzenia Badania. 

3. Kontakt z Respondentem prowadzony będzie drogą mailową jedynie z adresu e-mail: 

badania@xtb.com.  

4. Respondent ma prawo rezygnacji z udziału w Badaniu, do którego został zaproszony 

przez XTB. Informację o rezygnacji z udziału w Badaniu należy przekazać na adres e-mail: 

badania@xtb.com.  

5. Badania odbywać się będą w dogodnym dla Respondenta terminie. Termin Badania 

zostanie ustalony z Respondentem za pomocą wiadomości e-mail przez pracownika XTB 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie Badania.  

6. Czas trwania spotkania z Respondentem w celu przeprowadzania Badania nie będzie 

przekraczał 60 minut.  

7. Badanie realizowane jest w formie online za pomocą narzędzia wykorzystywanego przez 

XTB do przeprowadzania wideokonferencji, które nie wymaga instalowania i jest dostępne 

przez przeglądarkę internetową.  

8. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Badaniu jest posiadanie przez Respondenta 

stabilnego łącza internetowego oraz urządzenia pozwalającego mu na dołączanie do 

spotkania w formie online i aktywnego w nim uczestnictwa. 

9. W trakcie Badania nie będzie utrwalany wizerunek Respondenta, a wyłącznie głos oraz 

ekran urządzenia Respondenta wyłącznie w zakresie, który dotyczy Badania. Prowadzący 

Badanie nie będzie w jego trakcie prosił o przekazanie jakichkolwiek dodatkowych danych 

osobowych, ani informacji o sytuacji finansowej Respondenta.  

10.  Badanie będzie nagrywane. Nagranie służy jedynie późniejszym celom analitycznym 

i zostanie usunięte w ciągu 45 dni od przeprowadzenia Badania.  

11.  W trakcie Badania Respondent musi wykonać powierzone zadania oraz odpowiedzieć na 

pytania zadane przez prowadzącego Badanie.  

12.  Szczegółowe instrukcje dotyczące Badania zostaną przekazane Respondentowi po jego 

zaproszeniu do Badania.  

 

mailto:badania@xtb.com
mailto:badania@xtb.com
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VI. Wynagrodzenie za udział w Badaniu  

 

1. Za udział w Badaniu Respondentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

200,00 złotych (słownie: dwieście złotych). 

2. Wynagrodzenie za udział w Badaniu zostanie przekazane Respondentowi w terminie 14 

dni od dnia przeprowadzenia Badania na rachunek bankowy Respondenta prowadzony w 

walucie PLN wskazany XTB jako jego rachunek bankowy, dostępny w celu weryfikacji lub 

zmiany w Pokoju Inwestora.  

3. Do końca stycznia roku następującego po roku, w którym Respondent otrzymał 

wynagrodzenie, XTB wystawi Respondentowi informację PIT-11:  

a. wykazując wynagrodzenie wypłacone Respondentowi jako przychody z innych 

źródeł,  

b. prześle ją do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania 

Respondenta.  

4. Informacja PIT-11 zostanie dostarczona Respondentowi przez XTB do końca lutego roku 

następującego po roku, w którym Respondent otrzymał wynagrodzenie.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej podlega opodatkowaniu na 

zasadzie samoopodatkowania przez Respondenta na etapie składania zeznania 

rocznego. 

6. Wystawienie informacji PIT-11 nastąpi na podstawie danych przekazanych XTB przez 

Respondenta w związku z zawarciem umowy świadczenia usług maklerskich z XTB, 

dostępnych w Pokoju Inwestora w celu weryfikacji lub ewentualnej zmiany.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Badaniu oznacza akceptację treści niniejszego Regulamin. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie XTB oraz na Stronie Internetowej. 

3. XTB zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów 

wskazanych w Paragrafie VII punkt 4 (poniżej) w dowolnym momencie trwania Projektu 

“Badania UX”. Respondenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wprowadzeniu 

zmian, a zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie Internetowej. 
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4. Do ważnych powodów wprowadzenia zmian w Regulaminie należy zaliczyć: 

a. zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają lub mogą 

mieć wpływ na działalność XTB; 

b. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa; 

c. zmiany wykładni przepisów prawa, będące skutkiem: orzeczeń sądów, uchwał, 

decyzji, rekomendacji lub innych aktów organów państwa; 

d. konieczność dostosowania Regulaminu do: decyzji, wytycznych, rekomendacji lub 

innych stanowisk organów nadzoru; 

e. konieczność dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną 

konsumenta. 

5. W przypadku zmiany Regulaminu, określonej w ust. 4, zmieniony Regulamin zacznie 

obowiązywać od daty jego ogłoszenia. 

6. Respondent może w dowolnym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, zrezygnować 

z udziału w Projekcie “Badania UX” wysyłając wiadomość e-mail na adres 

badania@xtb.com. 

7. XTB przysługuje prawo do zakończenia Projektu “Badania UX” w dowolnym momencie z 

zastrzeżeniem, że zostanie on zakończony po uprzednim poinformowaniu drogą 

elektroniczną Respondentów o jego zakończeniu. XTB zobowiązana jest do wypłaty 

wynagrodzenia za Badania przed zakończeniem Projektu “Badania UX”.  

8. XTB nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, 

techniczne, sprzętowe, 

b. inne nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Respondenta w trakcie Badania. 

9. XTB nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: 

a. zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych,  

b. błędy transmisji danych, 

c. zakłócenia systemów, 

powstałe bez jego winy, które mogą wpłynąć na brak możliwości przeprowadzenia 

Badania.  

10.  XTB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Respondenta, 

w tym: 

mailto:badania@xtb.com


 

7 

a. w szczególności straty pośrednie lub wynikowe,  

b. koszty utraconych możliwości lub zysków,  

które powstały w związku z niespełnieniem przez Respondenta warunków i zasad 

uczestnictwa w Projekcie “Badania UX”. 

11.  Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

12.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 


