
Regulamin/niekons./Nr1/2018/z dnia 19 stycznia 2018 r./dot. zapewnienia przez WKP udzielania na rzecz 

Klienta przez doradc� podatkowego informacji prawnych z zakresu podatków i rachunkowo�ci 

finansowej 

Dział I. Definicje wybranych poj��: 

Ilekro� w Regulaminie jest mowa o: 

1) „Regulamin” – nale�y przez to rozumie� niniejszy Regulamin/niekons./Nr1/2018/z dnia19 stycznia 2018 r. r./ 

dot. zapewnienia przez WKP udzielania na rzecz Klienta przez doradc� podatkowego informacji prawnych z 

zakresu podatków i rachunkowo�ci finansowej; 

2) „WKP” - nale�y przez to rozumie� „Wolters Kluwer Polska” spółk� z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z 

siedzib� w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisan� do rejestru przedsi�biorców, prowadzonego przez S�d 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego (miejsce 

przechowywania dokumentacji ww. Spółki), pod nr KRS 0000709879, o kapitale zakładowym w wysoko�ci 

15.000.524 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277; ewentualna zmiana firmy WKP, siedziby, adresu 

siedziby, s�du lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji, wysoko�ci kapitału zakładowego nie 

stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www.wolterskluwer.pl. 

Zaznacza si�, i� WKP nie �wiadczy na rzecz Klienta �adnych usług z zakresu doradztwa podatkowego i/lub 

rachunkowo�ci finansowej, a jedynie zapewnia, i� usługi te, za po�rednictwem Infolinii, na zasadach opisanych 

w Regulaminie, b�d� �wiadczone przez Doradców w ramach prowadzonej przez nich ich własnej działalno�ci 

gospodarczej; rola WKP polega zatem na zapewnieniu �wiadczenia Usługi na rzecz Klienta przez Doradc�, 

WKP sama jednak nie �wiadczy Usługi; 

3) „Doradcy” – nale�y przez to rozumie� osob� fizyczn� uprawnion� do zawodowego wykonywania czynno�ci 

doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, która �wiadczy Usług� na rzecz Klienta 

na mocy umowy zawartej w tym celu z WKP, wył�cznie jednak na warunkach opisanych w 

Regulaminie; powy�sze oznacza, i�: 

- Usługa nie obejmuje innych, ni� wyra�nie wskazane w Regulaminie, �wiadcze� ani usług ze strony Doradcy na 

rzecz Klienta, 

- nie maj� statusu Usługi �wiadczenia i/lub usługi z zakresu doradztwa podatkowego i/lub rachunkowo�ci 

finansowej, realizowane przez Doradc� na rzecz Klienta na innej podstawie ni� umowa zawarta pomi�dzy 

Doradc� a WKP (zob. pkt 6 poni�ej), w tym w szczególno�ci na podstawie umowy (w tym cho�by tylko ustnego 

porozumienia) zawartej w tym celu pomi�dzy Doradc� a Klientem, bez wzgl�du na to czy umowa ta ma charakter 

odpłatny czy nieodpłatny; do tego rodzaju �wiadcze�, o ile dojdzie do ich realizacji, Regulamin nie 

ma zastosowania, a WKP wył�cza w tym zakresie jak�kolwiek swoj� odpowiedzialno�� w zwi�zku z realizacj�

tego rodzaju �wiadcze� i/lub usług przez Doradc� na rzecz Klienta; jednocze�nie zastrzega si�, i� Doradca nie 

jest uprawniony do realizacji na rzecz Klienta �wiadcze� i/lub usług innych ni� opisane w niniejszym 

Regulaminie i w oparciu o inn� ni� Umowa oraz Regulamin podstaw�; 

4) „Kliencie” – nale�y przez to rozumie� osob� fizyczn�, osob� prawn� lub jednostk� organizacyjn� niemaj�c�

osobowo�ci prawnej, lecz posiadaj�c� zdolno�� prawn�, która zawarła z WKP Umow�, tj. umow� na korzystanie 

przez Klienta ze wskazanej w tre�ci Umowy publikacji elektronicznej wydawanej przez WKP, w ramach licencji 

udzielonej/udzielonych Mu przez WKP na mocy Umowy, o ile Umowa ta, zgodnie z ofert� WKP, umo�liwia 

Klientowi dost�p do Infolinii i korzystanie z Usługi; odpowiednio osoba ta lub jednostka, akceptuj�c Regulamin, 

o�wiadcza jednocze�nie, �e nie jest konsumentem i godzi si� na to, by prawa i obowi�zki, zarówno jej, jak i 

WKP, okre�lał Regulamin; zastrzega si�, �e Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych przez WKP 

z konsumentami; ta kategoria umów jest zawierana na odr�bnych warunkach, nieuregulowanych w Regulaminie; 

5) „Stronach” – nale�y przez to rozumie� ł�cznie WKP i Klienta; poj�cie „Strona” za� odnosi si� do ka�dego z 

tych podmiotów z osobna; 

6) „Infolinii” lub zamiennie „Usłudze” - nale�y przez to rozumie� usług� �wiadczon� na rzecz Klienta przez 

Doradc�, który pozostaje w stosunku umownym z WKP (tj. na mocy umowy o �wiadczenie na rzecz osoby 

trzeciej w rozumieniu K.c., zawartej pomi�dzy WKP a Doradc�), na warunkach okre�lonych w Regulaminie, w 

okresie abonamentowym, w formie telefonicznej, pod dedykowanym na potrzeby tej Usługi numerem telefonu

wskazanym w Regulaminie, za pomoc� której Klient mo�e uzyska� od Doradcy informacje prawne z zakresu 

prawa podatkowego i rachunkowo�ci finansowej; rola WKP polega na zapewnieniu �wiadczenia Usługi na rzecz 

Klienta przez Doradc�, WKP sama jednak nie �wiadczy Usługi. Nadto zastrzega si�, i� Usługa ma charakter 

dodatkowy wzgl�dem usługi głównej, jak� stanowi udzielenie licencji na mocy Umowy na korzystanie przez 

Klienta z okre�lonej w Umowie publikacji elektronicznej; oznacza to w szczególno�ci, i� - o ile Strony w 

Umowie zgodnie nie postanowi� inaczej – Usługa udost�pniania jest Klientowi wył�cznie w zwi�zku z Umow� i 

korzystaniem przez Niego ze wskazanej w jej tre�ci publikacji elektronicznej oraz wył�cznie w okresie 

abonamentowym wskazanym w Umowie dla tej publikacji; po zako�czeniu okresu abonamentowego i/lub w 

razie rozwi�zania i/lub wyga�ni�cia Umowy, niezale�nie od przyczyn jej rozwi�zania i/lub wyga�ni�cia, jak 

równie� w razie wyga�ni�cia licencji, dost�p do Usługi wygasa (Klient traci prawo do korzystania z Usługi); 



Usługa jest udost�pniana pod nazw� „Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo podatkowe i rachunkowe”; 

zmiana nazwy Usługi nie stanowi zmiany Regulaminu ani Umowy i mo�e by� zakomunikowana Klientowi w 

dowolny sposób; 

7) „Umowie” – nale�y przez to rozumie� zawart� przez Strony umow� na korzystanie przez Klienta ze 

wskazanej w tre�ci Umowy publikacji elektronicznej wydawanej przez WKP, w ramach licencji 

udzielonej/udzielonych Mu na mocy Umowy przez WKP, na zasadach wskazanych w Umowie i/lub we 

wła�ciwym dla tej publikacji regulaminie i/lub ogólnych warunkach umowy; na podstawie tej Umowy WKP, 

zgodnie ze swoj� ofert�, mo�e umo�liwia� Klientowi dost�p do Infolinii i korzystanie z Usługi; jednocze�nie 

zastrzega si�, i� o ile Strony zgodnie nie postanowi� inaczej, prawa i obowi�zki Stron dotycz�ce Usługi okre�la 

Regulamin; sposób zawarcia Umowy okre�la regulamin/okre�laj� ogólne warunki umów, wła�ciwy/wła�ciwe dla 

tej publikacji elektronicznej, któr� obejmuje Umowa i z któr� ł�czy si� mo�liwo�� korzystania z Usługi zgodnie 

z ofert� handlow� WKP; 

8) „konsumentach” - nale�y przez to rozumie� osoby fizyczne, o których mowa w art. 221 k.c.; niniejszy 

Regulamin nie ma zastosowania do umów z konsumentami; 

9) „Ustawie o doradztwie podatkowym” – nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 5 lipca 1996 roku o 

doradztwie podatkowym; 

10) „k.c.” – nale�y przez to rozumie� ustaw� z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

11) „okresie abonamentowym” - nale�y przez to rozumie� okres, w którym WKP zapewnia �wiadczenie 

Usługi na rzecz Klienta przez Doradc� na zasadach opisanych w Regulaminie; o ile Strony zgodnie nie 

postanowi� w Umowie inaczej, okres ten jest równy okresowi abonamentowemu okre�lonemu w Umowie, 

wła�ciwemu dla tej publikacji elektronicznej, z któr� zgodnie z Umow�, a je�li Umowa tego nie okre�la, zgodnie 

z ofert� handlow� WKP, ł�czy si� prawo Klienta do korzystania z Usługi; po zako�czeniu okresu 

abonamentowego i/lub w razie rozwi�zania i/lub wyga�ni�cia Umowy, niezale�nie od przyczyn jej rozwi�zania 

i/lub wyga�ni�cia, jak równie� w razie wyga�ni�cia licencji do publikacji, z któr� zgodnie z Umow�, a je�li 

Umowa tego nie okre�la, zgodnie z ofert� handlow� WKP, ł�czy si� prawo Klienta do korzystania z Usługi, 

dost�p do Usługi wygasa (Klient traci prawo do korzystania z Usługi); 

12) „Systemie logowania” – nale�y przez to rozumie� system informatyczny administrowany przez WKP, za 

po�rednictwem którego – o ile zostanie on udost�pniony przez WKP - nast�powa� b�dzie, na zasadach 

okre�lonych w Regulaminie, aktualnej Instrukcji i aktualnych Zasadach korzystania, okre�lenie przez Klienta 

Jego indywidualnego hasła dost�pu, m.in. za pomoc� którego b�dzie on identyfikowany przez WKP celem 

umo�liwienia Mu skorzystania z Usługi na zasadach opisanych dla wariantu B w pkt 1.11. Działu II 

Regulaminu; jednocze�nie zastrzega si�, i� System logowania, o ile zostanie udost�pniony przez WKP, b�dzie 

dost�pny wył�cznie przez Internet, poprzez witryn� www.logowanie.wolterskluwer.pl. Jednocze�nie, stosownie 

do postanowie� pkt 1.11. Działu II Regulaminu, zastrzega si�, i� do czasu udost�pnienia Systemu logowania, 

Klient jest identyfikowany przez WKP w celu umo�liwienia mu skorzystania z Usługi jedynie w oparciu o 

numer klienta, tj. stosownie do postanowie� wariantu A w pkt 1.11. Działu II Regulaminu (wariant B nie ma 

wówczas zastosowania). Zmiana sposobu identyfikacji Klienta przez WKP, w tym w szczególno�ci. tzw. 

przej�cie z wariantu A opisanego w pkt 1.11. Działu II Regulaminu do wariantu B opisanego w pkt 1.11. Działu

II Regulaminu, nie stanowi zmiany Regulaminu ani Umowy, zostanie jednak uprzednio notyfikowana Klientowi 

stosownie do postanowie� pkt 3 Działu VII Regulaminu; 

13) „Instrukcji” – nale�y przez to rozumie� dedykowan� Klientowi instrukcj� dokonywania rejestracji w 

Systemie logowania i korzystania z Niego, celem okre�lenia hasła dost�pu umo�liwiaj�cego, stosownie do 

wariantu B pkt 1.11. Działu II Regulaminu, skorzystanie z Usługi, dost�pn� na stronie 

www.logowanie.wolterskluwer.pl; Klient zawieraj�c Umow�, a je�eli zawarcie Umowy poprzedzało zło�enie 

przez niego oferty, składaj�c ofert�, o�wiadcza tym samym, �e akceptuje postanowienia zawarte w Instrukcji; 

jednocze�nie zastrzega si�, i� Instrukcja b�dzie dost�pna i znajdzie zastosowanie tylko o ile System logowania 

(zob. pkt 12 powy�ej) zostanie udost�pniony dla Klientów; jednocze�nie zastrzega si�, i� Instrukcja, o ile 

zostanie udost�pniona, b�dzie dost�pna wył�cznie przez Internet, poprzez witryn�

www.logowanie.wolterskluwer.pl.; 

14) „Zasadach korzystania” - nale�y przez to rozumie� Zasady korzystania z Systemu logowania, które, 

podobnie jak Instrukcja, zostan� udost�pnione Klientowi tylko, o ile udost�pniony zostanie System logowania 

(zob. pkt 12 powy�ej), poprzez Internet, na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl; Klient zawieraj�c Umow�, 

a je�eli zawarcie Umowy poprzedzało zło�enie przez niego oferty, składaj�c ofert�, o�wiadcza tym samym, �e 

akceptuje postanowienia zawarte w Zasadach korzystania. Zastrzega si�, �e (o ile zostan� one udost�pnione 

Klientowi), Zasady korzystania: 

a) maj� charakter uniwersalny i nie zostały dostosowane wył�cznie na potrzeby Infolinii, a dotycz� one równie�

innych, ni� Infolinia, usług lub produktów oferowanych przez WKP, do których jednak Regulamin nie znajduje 

zastosowania i które nie wchodz� w zakres Usługi; 

b) znajduj� zastosowanie w odniesieniu do Klienta i Usługi jedynie w takim zakresie, w jakim dane kwestie 

dotycz�ce rejestracji w Systemie logowania i korzystania z Niego, nie zostały uregulowane w Instrukcji; 



c) stosuje si� do Infolinii wył�cznie w takim zakresie, w jakim okre�laj� one procedury rejestrowania si� w 

Systemie logowania i korzystania z niego; 

d) nie okre�laj� natomiast w �adnym razie przedmiotu Umowy ani zasad korzystania z Usługi; w szczególno�ci 

Zasady korzystania nie zmieniaj�, w tym nie rozszerzaj�, zakresu uprawnie� Klienta w ramach korzystania z 

Usługi; 

15) „dniach roboczych” – nale�y przez to rozumie� dni od poniedziałku do pi�tku, z wył�czeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy w WKP zgodnie z obowi�zuj�cymi u niej 

wewn�trznymi regulacjami. 

Dział II. Infolinia. 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Za pomoc� Infolinii, poprzez zadanie pytania, Klient mo�e uzyska� od Doradcy informacje prawne z 

zakresu prawa podatkowego i rachunkowo�ci finansowej. 

1.2. Jednocze�nie podkre�la si�, i� rola WKP polega jedynie na zapewnieniu �wiadczenia Usługi przez Doradc�, 

za po�rednictwem Infolinii, na zasadach opisanych w Regulaminie; WKP sama jednak nie �wiadczy Usługi. 

1.3. Infolinia jest udost�pniana przez czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu, w dni robocze w 

godzinach od 8:00 do 17:00, pod dedykowanym w tym celu numerem telefonu 022 535 84 84 (numer Infolinii). 

Z dniem upływu okresu abonamentowego, a je�eli Umowa zostanie rozwi�zana lub wyga�nie przed jego 

upływem, jak równie� je�li licencja na publikacj� elektroniczn�, z któr�, zgodnie z tre�ci� oferty WKP i 

Umowy, zwi�zane jest prawo Klienta do korzystania z Usługi, odpowiednio z dat� rozwi�zania i/lub 

wyga�ni�cia Umowy i/lub wyga�ni�cia licencji, Klient traci prawo do korzystania z Usługi. 

1.4. Jednocze�nie zaznacza si�, i� numer Infolinii mo�e ulega� zmianie; zmiany takie nie s� jednak zmianami 

Regulaminu ani Umowy. Zmiana numeru Infolinii jest komunikowana przez WKP jednostronnie poprzez 

zamieszczenie zmienionego lub nowego numeru Infolinii na stronie 

http://www.produkty.abc.com.pl/glownyksiegowy/ 

i obowi�zuje od chwili tego zamieszczenia. Postanowienia niniejszego pkt 1.4. nie naruszaj�

postanowie� pkt 1.21. poni�ej. 

1.5. Klient nie jest uprawniony do zadawania pyta� inn� drog�, ani�eli poprzez ww. drog� telefoniczn� (tj. 

numer Infolinii). W szczególno�ci informuje si�, i� z zastrze�eniem odmiennych postanowie� Regulaminu (w 

tym pkt 1.20. poni�ej) WKP nie zapewnia realizacji Usługi w formie elektronicznej (e-mailem) ani listownie 

(poczt� zwykł�). 

1.6. Celem uzyskania od Doradcy odpowiedzi na zadane pytanie konieczne jest staranne dostosowanie si� przez 

Klienta do opisanych poni�ej (w tym w szczególno�ci w pkt 2. poni�ej) wytycznych/polece�. Zastrzega si�, �e 

istniej� pewne ograniczenia w zakresie korzystania z Infolinii, w tym dotycz�ce zasad zadawania pyta� oraz czasu 

trwania poł�czenia telefonicznego nawi�zanego w celu uzyskania odpowiedzi na pytania. 

1.7. Z zastrze�eniem pkt 1.1-1.6. powy�ej, Klient mo�e w okresie abonamentowym obj�tym Umow� zada�

pytania w nast�puj�cych obszarach: 

. prawo podatkowe, 

. rachunkowo�� finansowa.

1.8. Zastrzega si�, i� tylko Klient mo�e korzysta� z Usługi w sposób opisany w Regulaminie. 

1.9. Klient wyznacza osob� zatrudnion� przez siebie jako osob� odpowiedzialn� za realizacj� Umowy w zakresie 

korzystania z Usługi, tj. w szczególno�ci jako osob� uprawnion� do zadawania pyta� w ramach Usługi. Klient, 

celem skorzystania z Usługi, wyznaczaj�c t� osob�, obowi�zany jest przekaza� jej hasło oraz numer klienta, o 

których mowa w pkt 1.10. – pkt 1.11 poni�ej; podanie tych danych jest niezb�dne z uwagi na konieczno��

zweryfikowania osób dzwoni�cych w imieniu Klienta celem skorzystania z Usługi. Klient obowi�zany jest 

przekaza� tej osobie wszystkie okre�lone w Umowie i w niniejszym Dziale Regulaminu zasady korzystania z 

Usługi, w tym winien on przekaza� tej osobie ww. dane wskazane oraz pozostałe informacje, o których mowa w 

pkt 1.10. – pkt 1.11. poni�ej. 

1.10. Z zastrze�eniem pozostałych postanowie� niniejszego Działu oraz pkt 12. Działu XI Regulaminu, Usługa 

jest �wiadczona wył�cznie w razie pozytywnej weryfikacji osoby dzwoni�cej w imieniu danego Klienta na 

numer Infolinii na zasadach wskazanych w Regulaminie, tj. jedynie w sytuacji, gdy osoba ta poda: 

- nazw� Klienta, w imieniu którego dzwoni oraz 

- pozostałe wła�ciwe dla tego Klienta dane, o których mowa w pkt 1.11. poni�ej, stosownie do zasad tam 

przyj�tych. 

1.11. Z zastrze�eniem pkt 12. Działu XI Regulaminu, osoba dzwoni�ca na numer Infolinii w celu skorzystania z 

Usługi w imieniu danego Klienta, stosownie do pkt 1.9. i pkt 1.10. powy�ej, poza podaniem nazwy tego Klienta, 

winna jest poda� równie� nast�puj�ce, wła�ciwe dla tego Klienta, dane: 

- wariant A, który znajduje zastosowanie w okresie, gdy nie udost�pniono Klientom Systemu logowania: 

a) numer klienta przypisany temu Klientowi przez WKP; numer ten jest podawany Klientowi przez WKP w 



momencie zawierania Umowy; Klient ma obowi�zek przekaza� ten numer osobie dzwoni�cej, któr� wyznaczył 

stosownie do pkt 1.9. powy�ej; 

- wariant B, który znajdzie zastosowanie je�li System logowania zostanie udost�pniony Klientom: 

a) numer klienta przypisany temu Klientowi przez WKP; numer ten jest podawany Klientowi przez WKP w 

momencie zawierania Umowy; Klient ma obowi�zek przekaza� ten numer osobie dzwoni�cej, któr� wyznaczył 

stosownie do pkt 1.9. powy�ej, 

oraz 

b) hasło zdefiniowane przez Klienta w Systemie logowania. 

Powy�sze postanowienia niniejszego pkt 1.11. oznaczaj� w szczególno�ci, i� do czasu udost�pnienia Systemu 

logowania stosowany b�dzie wył�cznie wariant A, tj. ww. osoba dzwoni�ca na numer Infolinii ze strony danego 

Klienta obowi�zana jest poda� – poza nazw� Klienta - jedynie numer klienta (wariant A, lit. „a” powy�ej), za�

gdy System logowania zostanie ju� udost�pniony Klientom, wówczas obowi�zkiem tej osoby jest podanie, 

oprócz nazwy Klienta, zarówno numeru klienta, jak i hasła wła�ciwego dla tego Klienta, tj. obu danych 

wskazanych w wariancie B lit. „a” i lit. „b” powy�ej. Jednocze�nie zastrzega si�, i� w razie niepodania lub 

podania nieprawidłowej danej (chocia�by jednej z nich), w zale�no�ci od przyj�tego wariantu (A albo B, o 

których mowa w pkt 1.10. powy�ej), Doradca odmówi odpowiedzi na zadane pytanie (odmowa dost�pu do 

Usługi). 

1.12. Zastrzega si�, i� wył�cznie do WKP, jako podmiotu zapewniaj�cego mo�liwo�� korzystania z Usługi 

�wiadczonej przez Doradc�, jak i do Doradcy, jako podmiotu �wiadcz�cego Usług�, nale�y weryfikacja 

poprawno�ci danych, o których mowa w pkt 1.11. powy�ej, podanych przez osob� dzwoni�c� w imieniu danego 

Klienta. Wył�cznie do WKP nale�y za� decyzja o udost�pnieniu (w tym terminie tego udost�pnienia) Systemu 

logowania dla Klientów. O zamiarze udost�pnienia Systemu logowania Klientom oraz o terminie tego 

udost�pnienia WKP powiadomi Klientów stosownie do postanowie� pkt 3. Działu VII Regulaminu; wówczas, 

jak zostało to podkre�lone w pkt 1.11. powy�ej, o ile WKP nie zastrze�e w ww. powiadomieniu inaczej, 

weryfikacja osób dzwoni�cych odbywa� si� b�dzie wył�cznie w oparciu o zasady opisane w wariancie B w pkt 

1.11. powy�ej. 

1.13. Klient ponosi odpowiedzialno�� za aktualno�� hasła zdefiniowanego przez siebie w Systemie logowania, a 

tak�e za poprawno�� w zakresie posługiwania si� ww. hasłem oraz ww. numerem klienta przez osoby przez 

siebie wyznaczone, dzwoni�ce na numer Infolinii celem skorzystania z Usługi. 

1.14. Z zastrze�eniem pozostałych postanowie� niniejszego Działu, Klient, w ramach korzystania z Usługi, 

winien posługiwa� si� wył�cznie osobami przez siebie zatrudnionymi. Osoby te, o ile dzwoni� na Infolini� w 

imieniu i na rzecz Klienta, nie maj� statusu osób trzecich w rozumieniu Regulaminu, co nie narusza 

postanowie� pkt 1.15. poni�ej. 

1.15. Dane, o których mowa w pkt 1.11. powy�ej, maj� charakter unikatowy i ze wzgl�du na ich funkcj�

zabezpieczaj�c� winny by� utrzymywane przez Klienta oraz osoby, którymi posługuje si� On w celu 

skorzystania z Usługi, w tajemnicy. Jednocze�nie zastrzega si�, i� wył�cznie Klient ponosi odpowiedzialno�� za 

utrzymanie ww. hasła oraz numeru klienta w tajemnicy i ich ochron� przed dost�pem osób trzecich. Doradca ma 

zatem prawo, ale nie obowi�zek, weryfikacji czy danymi tymi – jako danymi wła�ciwego Klienta - posługuje si�

osoba faktycznie zatrudniona przez tego Klienta i przez niego wyznaczona stosownie do pkt 1.9. powy�ej (o ile 

weryfikacja taka jest w danej sytuacji, przy zastosowaniu dost�pnych i zgodnych z przepisami prawnymi 

�rodków, mo�liwa). Powy�sze oznacza, i� pytanie zadane w ramach Infolinii przez kogokolwiek (nawet przez 

osoby trzecie w rozumieniu powy�szych postanowie�), kto w sposób poprawny podał – stosownie do wariantów 

wskazanych w pkt 1.11. powy�ej – ww. dane tego Klienta, za którego pracownika lub zatrudnionego na innej 

podstawie prawnej si� podaje, jest traktowane jak pytanie zadane przez tego Klienta, a Usługa jest w takiej 

sytuacji �wiadczona zgodnie z Regulaminem, z zastrze�eniem pozostałych postanowie� niniejszego Działu, w 

szczególno�ci pkt 1.16. poni�ej. 

1.16. Z zastrze�eniem pkt 1.11. zdanie ostatnie powy�ej, Doradca ma prawo odmówi� odpowiedzi na pytanie w 

ka�dym z nast�puj�cych przypadków: 

- gdy pytanie nie jest tematycznie zwi�zane z którym� z obszarów okre�lonych w pkt 1.7. powy�ej lub te� jest 

zwi�zane zarówno z tym obszarem, jak i odnosi si� do problematyki, która nie jest nim obj�ta; 

- gdy udzielenie odpowiedzi na pytanie wymagałoby zapoznania si� przez Doradc� z dokumentacj�, w tym w 

szczególno�ci dokumentacj� podatkow� i/lub ksi�gow�; 

- gdy odpowied� na nie wykraczałaby poza zakres ww. problematyki; 

- gdy pytanie jest zadane w sposób nieprecyzyjny, niejasny lub ma zbyt ogólny charakter; 

- gdy ten sam Klient ponownie zadał to samo lub na tyle podobne do poprzednio zadanego pytania, i� odpowied�

wcze�niej udzielona pozostaje aktualna; 

- gdy zadano pytanie inn�, ni� przewidziana w ramach Infolinii (tj. na numer Infolinii) drog�, np. poprzez 

przesłanie go na adres (w tym adres e-mail) osoby zajmuj�cej si� dan� spraw�/ adres (w tym adres e-mail 

WKP lub Doradcy); 

- gdy pytanie zostało zadane przez osob�, która podała hasło i/lub numer klienta i/lub nazw� Klienta inne ni�



wła�ciwe dla tego Klienta; 

- gdy pytanie zostało zadane po upływie okresu abonamentowego; 

- gdy pytanie jest zadane w sposób wykraczaj�cy poza obowi�zuj�ce przepisy prawne lub gdy zmierza ono 

(bezpo�rednio lub chocia�by w sposób po�redni) do uzyskania odpowiedzi, której tre�� wykraczałaby poza 

obowi�zuj�ce przepisy prawa lub stanowiłaby podpowied� tzw. obej�cia prawa; przy czym zastrzega si� ka�dy 

przypadek zachowania opisany powy�ej, dokonany przez osob�, któr� Klient posługuje si� w celu skorzystania z 

Usługi, traktowany jest jak zachowanie Klienta. 

1.17. Odmowa udzielenia odpowiedzi na pytanie z przyczyn uprawniaj�cych do takiej odmowy wymienionych 

w niniejszym Dziale czy te� zako�czenie poł�czenia telefonicznego z chwil� upływu czasu wskazanego w pkt 

1.19, nie stanowi niewykonania lub nienale�ytego wykonania Usługi, lecz przewidziane w jej 

tre�ci prawo Doradcy. 

1.18. O odmowie udzielenia odpowiedzi na pytanie, ze wskazaniem przyczyn takiego stanu rzeczy, Doradca

informuje podczas trwaj�cego poł�czenia telefonicznego, a w przypadku wyra�nej, zgłoszonej w tym celu przez 

Klienta pro�by, na adres poczty elektronicznej Klienta, który Klient wskazał w Umowie lub w Systemie 

logowania (o ile ten został udost�pniony, stosownie do Regulaminu) jako wła�ciwy do pomocniczego 

porozumiewania si� Stron w zwi�zku z wybranymi aspektami korzystania z Infolinii; w braku takiego adresu lub 

w razie zako�czenia poł�czenia telefonicznego przez Klienta, Doradca jest zwolniony z przekazania ww. 

informacji. Doradca mo�e jednocze�nie z ww. odmow� wskaza�, jakich danych b�d� zmian oczekuje, by móc 

odpowiedzie� na zadane pytanie. 

1.19. O ile Strony nie postanowi� zgodnie inaczej, ka�de poł�czenie telefoniczne nawi�zane przez Klienta lub 

osob� przez niego uprawnion� w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie nie powinno trwa� dłu�ej ni� 20 kolejnych 

minut liczonych od chwili nawi�zania tego poł�czenia z Doradc�. Z chwil� upływu ww. czasu Doradca ma prawo 

zako�czy� poł�czenie telefoniczne – nawet je�li nie udzielono pełnej odpowiedzi na zadane pytanie - informuj�c 

Klienta lub osob� przez niego uprawnion� w trakcie trwania poł�czenia, �e zamierza z tego prawa skorzysta�.    

1.20. W razie niedost�pno�ci numeru Infolinii podanego w pkt 1.2. powy�ej, o ile jest to technicznie mo�liwe, 

WKP jako podmiot zapewniaj�cy dost�p do Usługi i dost�p do numeru Infolinii – wedle swojego wyboru - 

zamie�ci na stronie: http://www.produkty.abc.com.pl/glowny-ksiegowy/ lub prze�le Klientowi na adres e-mail, o 

którym mowa w pkt 1.18. powy�ej, tzw. zast�pczy numer Infolinii, który w okresie ww. niedost�pno�ci b�dzie 

wła�ciwy celem skorzystania z Usługi podczas ww. niedost�pno�ci podstawowego numeru Infolinii ( tj. 

wskazanego w pkt 1.2. powy�ej). Jednocze�nie zastrzega si�, i�: 

- ww. zast�pczy numer Infolinii jest wa�ny jedynie w okresie ww. niedost�pno�ci podstawowego numeru 

Infolinii, 

- mog� zdarzy� si� takie sytuacje, w których w okresie niedost�pno�ci podstawowego numeru Infolinii nie 

b�dzie mo�liwe udost�pnienie Klientom zast�pczego numeru Infolinii; o takich sytuacjach traktuj� pkt 3. 1. – pkt 

3.3. niniejszego Działu Regulaminu, 

- pozostałe zasady korzystania z numeru Infolinii opisane w Regulaminie stosuje si� równie� do numeru Infolinii 

zast�pczego, je�li został on, stosownie do postanowie� niniejszego punktu, udost�pniony przez WKP. 

1.21. Podkre�la si�, i� Klient obowi�zany jest pouczy� wszystkie osoby, którymi posługuje si� w celu 

skorzystania z Usługi (1.9. powy�ej) o zasadach korzystania z Infolinii, w tym o tre�ci niniejszego Działu 

Regulaminu. 

2. Pozostałe zasady dotycz�ce korzystania z Infolinii 

2.1. Zastrzega si�, i� korzystanie z Usługi (w tym wszystkie rozmowy prowadzone za po�rednictwem Infolinii) 

jest na zasadach okre�lonych w niniejszym pkt 2. Działu II Regulaminu, w tym w szczególno�ci w pkt 2.5. 

poni�ej, rejestrowane (nagrywane), o czym osoba, któr� Klient posługuje si� celem korzystania z Usługi, 

dzwoni�ca na numer Infolinii, jest informowana przed skorzystaniem z tej Usługi. Brak zgody na rejestracj� ww. 

rozmów uniemo�liwia skorzystanie z Usługi. 

2.2. Klient obowi�zany jest poinformowa� ka�d� osob� przez siebie zatrudnion�, któr� b�dzie posługiwał si�, 

stosownie do postanowie� Regulaminu, w celu skorzystania z Usługi, o tym, i� korzystanie z Usługi (w tym 

wszystkie rozmowy prowadzone za po�rednictwem Infolinii) jest rejestrowane; powy�sze obejmuje równie�

obowi�zek uzyskania zgody tych osób na ich nagrywanie; akceptuj�c Regulamin Klient o�wiadcza jednocze�nie, 

i� pozyskał ww. zgod�. Obowi�zki w tym zakresie obci��aj� wył�cznie Klienta, a odpowiedzialno�� WKP lub 

Doradcy z tytułu poinformowania ww. osób i ew. pozyskania ich zgód jest wył�czona. 

2.3. Klient nie jest uprawniony do przesyłania WKP ani Doradcy jakichkolwiek materiałów, w tym 

dokumentów, w szczególno�ci pism, orzecze� s�dowych i administracyjnych, projektów umów lub dokumentów. 

Ani WKP ani Doradca nie przyjmuj� �adnych materiałów dostarczonych przez Klienta ani nie 

analizuj� materiałów, które - mimo postanowie� niniejszego pkt 2.3. - zostały przez Niego dostarczone; WKP 

nie obci��a obowi�zek zwrotu tych materiałów. Klient jest obowi�zany pouczy� o powy�szym ograniczeniu 

ka�d� osob� przez siebie zatrudnion�, któr� b�dzie posługiwał si�, stosownie do postanowie� Regulaminu, w 

celu skorzystania z Usługi. 

2.4. Osoba dzwoni�ca na numer Infolinii ze strony danego Klienta, celem skorzystania z Usługi, obowi�zana jest 



posługiwa� si� tylko takimi danymi, które zapewniałyby anonimowo�� osób, których pytanie dotyczy;. 

Jednocze�nie jednak zastrzega si�, i� o ile, w ramach realizacji Usługi, dojdzie do podania Doradcy lub WKP 

przez Klienta danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, to Klient powierza te dane WKP i/lub Doradcy, a dane te b�d� przetwarzane wył�cznie przez 

Doradc� jako podmiot �wiadcz�cy Usług�, i/lub WKP, jako podmiot zapewniaj�cy dost�p do Usługi 

�wiadczonej przez Doradc�, oraz wył�cznie w zakresie i w celu w jakim zostały pozyskane, tj. w celu realizacji 

Usługi i/lub na potrzeby rozlicze� Stron i/lub dochodzenia roszcze� zwi�zanych z realizacj� Usługi i/lub 

zapewnienia dost�pu do Usługi; podkre�la si� jednocze�nie, i� WKP ani Doradca nie przewiduje udost�pniania 

tak ewentualnie podanych danych osobowych innym odbiorcom, a podanie ich jest dobrowolne. Klient jest 

obowi�zany pouczy� o powy�szym ograniczeniu i ww. zasadach przetwarzania danych ka�d� osob� przez siebie 

zatrudnion�, któr� b�dzie posługiwał si�, stosownie do postanowie� Regulaminu, w celu skorzystania z Usługi. 

2.5. Klient, zawieraj�c Umow� i/lub akceptuj�c Regulamin, o�wiadcza jednocze�nie, i�: 

a. akceptuje bez zastrze�e� okre�lone w niniejszym pkt 2. Działu III Regulaminu zasady korzystania z Infolinii, 

tj. w szczególno�ci zasady dotycz�ce przetwarzania przez WKP i/lub Doradc� danych osobowych (o ile dojdzie 

do ich udost�pnienia WKP i/lub Doradcy przez Klienta), w tym zwłaszcza nagrywania i archiwizowania przez 

WKP rozmów w ramach Infolinii, na zasadach opisanych w niniejszym pkt 2. Działu III Regulaminu, z 

jednoczesnym zastrze�eniem, i�: 

- ww. przetwarzanie (w tym ww. nagrywanie) jest ograniczone wył�cznie do celów i zakresu opisanych 

szczegółowo w pkt 2.4. powy�ej, 

- ww. archiwizowanie nast�puje przez czas oznaczony nie dłu�szy ni� lat dziesi�� i jest dokonywane wył�cznie 

przez WKP oraz wył�cznie w celu realizacji Usługi (w tym realizacji usług reklamacyjnych) i/lub na potrzeby 

rozlicze� Stron i/lub dochodzenia roszcze� zwi�zanych z realizacj� Usługi, za� po ww. okresie dane te podlegaj�

anonimizacji lub usuni�ciu; 

b. w sposób nale�yty zrealizował wszystkie obowi�zki wskazane w pkt 2.1. - pkt 2.4. powy�ej. 

2.6. Podkre�la si�, �e WKP: 

- nie �wiadczy Usługi, w tym w szczególno�ci nie �wiadczy usług doradztwa podatkowego ani usług z zakresu 

rachunkowo�ci finansowej, 

- nie �wiadczy �adnych innych form doradztwa z zakresu wskazanego w pkt 1.7. Działu II Regulaminu. Usług�, 

tj. doradztwo z zakresu podatków i rachunkowo�ci finansowej, �wiadczy wył�cznie Doradca, w zakresie i na 

zasadach opisanych w Regulaminie, rola WKP polega natomiast jedynie na zapewnieniu �wiadczenia Usługi na 

rzecz Klienta przez Doradc� i zapewnienia zaplecza technicznego umo�liwiaj�cego �wiadczenie tej Usługi. 

Jednocze�nie zastrzega si�, i� Doradca (ani tym bardziej WKP) nie przyjmuje ani nie przygotowuje 

jakichkolwiek dokumentów w ramach �wiadczenia Usługi, ani nie reprezentuje Klienta w post�powaniu przed 

organami administracji publicznej ani s�dami w jakichkolwiek sprawach, w tym z zakresu wskazanego w pkt 

1.7. Działu II Regulaminu. Klient nie ma prawa oczekiwa� ze strony Doradcy ani WKP �wiadcze�, które 

miałyby taki wła�nie charakter. 

2.7. Podkre�la si�, i� Doradca realizuje Usług�, której istota polega na udzielaniu informacji o prawie 

podatkowym i/lub rachunkowo�ci finansowej oraz na udzielaniu pomocy prawnej w rozwi�zywaniu problemów 

prawnych w zakresie problematyki opisanej w pkt 1.7. Działu II Regulaminu, wył�cznie jednak w granicach 

obowi�zuj�cego prawa i w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy prawne, tendencje orzecznicze oraz wiod�ce nurty 

w pi�miennictwie prawniczym. 

2.8. Zastrzega si�, �e odpowiedzi na pytania maj� charakter autorski, a tak�e i� s� wypracowane na podstawie 

obowi�zuj�cych przepisów prawnych, tendencji orzeczniczych oraz wiod�cych nurtów w pi�miennictwie 

prawniczym. Doradca nie ma jednak obowi�zku wykorzysta� w ka�dej sytuacji �wiadczenia Usługi wszystkich 

ww. �ródeł; konieczno��, a tak�e zakres i stopie� takiego wykorzystania, uzale�nia si� od tre�ci pytania 

zadanego przez Klienta. 

2.9. Zastrzega si�, �e WKP w �adnym razie nie gwarantuje, i� Klient korzystaj�cy z Usługi otrzyma rozwi�zanie 

satysfakcjonuj�ce dla Niego. W szczególno�ci, nie gwarantuje si�, i� Klient w ramach korzystania z Usługi 

otrzyma tak� informacj� o prawie czy takie rozwi�zanie prawne, która b�dzie informacj�/które b�dzie 

rozwi�zaniem jedynym wła�ciwym czy uniwersalnym. Nale�yta realizacja Usługi przez Doradc� polega na 

zaprezentowaniu rozwi�zania zgodnego z obowi�zuj�cymi przepisami prawnymi, tendencjami orzeczniczymi (o 

ile w odniesieniu do danego pytania jest mo�liwe ich zastosowanie) lub z wiod�cymi tezami z pi�miennictwa 

(równie� tylko, o ile takie zostały w odniesieniu do zadanego pytania zaprezentowane). W szczególno�ci 

podkre�la si�, i� w przypadku przedstawienia przez Klienta takiego problemu, którego rozwi�zanie nie jest – w 

�wietle obowi�zuj�cych przepisów prawnych lub tendencji orzeczniczych lub tez z pi�miennictwa – 

jednoznaczne, realizacja Usługi mo�e polega� na zaprezentowaniu wariantów rozwi�za�. 

2.10. Zastrzega si� jednocze�nie, i� tre�� odpowiedzi uzale�niona jest od przedstawionego stanu faktycznego, w 

tym od poziomu jego skomplikowania i rzetelno�ci przekazu ze strony Klienta. Stosownie do tego, podkre�la si�, 

i� Klient (osoba, któr� posługuje si� on celem skorzystania z Usługi), zadaj�c pytanie, obowi�zany jest: 

- przedstawi� stan faktyczny w sposób zwi�zły i rzetelny, tj. zaprezentowa� tylko te okoliczno�ci stanu 



faktycznego, które maj� znaczenie dla rozstrzygni�cia problemu (udzielenia odpowiedzi na pytanie), 

- posługiwa� si� wył�cznie prawdziwymi danymi, 

- posługiwa� si� tylko takimi danymi, które zapewniałyby anonimowo�� osób, których pytanie dotyczy, 

- unika� poj�� (zwrotów), które nosiłyby znamiona bezprawnych lub których u�ycie nara�ałaby jego lub Klienta 

na odpowiedzialno�� prawn�, w tym takich, które nosiłby znami� dyskryminacyjnych czy naruszaj�cych dobra 

osobiste osób trzecich, 

- udzieli� niezb�dnych odpowiedzi lub przekaza� dodatkowe informacje, o ile ich przekazanie b�dzie wymagane 

przez Doradc�, celem ustalenia stanu faktycznego, zgodnie z zasad� prawdy obiektywnej. 

2.11. Jednocze�nie zastrzega si�, i� Doradca nie ma obowi�zku weryfikacji przedstawionego mu podczas 

realizacji Usługi stanu faktycznego, jak równie� nie ma obowi�zku zadawania pyta� dodatkowych w ka�dej 

sytuacji, a odpowied� przygotowana przez Niego opiera si� wył�cznie na okoliczno�ciach i informacjach 

przekazanych mu przez Klienta; tym samym wył�cznie Klient ponosi odpowiedzialno�� za rzetelno��

przedstawionego stanu faktycznego przyj�tego za podstaw� udzielonej odpowiedzi. 

2.12. W takim zakresie, w jakim jest to dozwolone w �wietle obowi�zuj�cych przepisów prawnych, WKP oraz 

Doradca wył�czaj� swoj� odpowiedzialno�� prawn� za ewentualne szkody pozostaj�ce w zwi�zku z 

korzystaniem z Usługi przez Klienta. 

2.13. Z zastrze�eniem odmiennych postanowie� Regulaminu, w tym w szczególno�ci pkt 1.18. i/lub 1.19. i/lub 

1.20 Działu II Regulaminu, Doradca udziela odpowiedzi na zadane pytanie – o ile zostało ono zadane w sposób 

prawidłowy, w tym odpowiadaj�cy wymogom okre�lonym w pkt 2.10. powy�ej, jak i w pozostałych 

postanowieniach Regulaminu - niezwłocznie, tj. podczas tej samej rozmowy, w ramach której zadano to pytanie. 

2.14. Je�eli jednak charakter i/lub rozmiar zadanego pytania (przedstawionego problemu) b�dzie wymagał od 

Doradcy przemy�lenia lub zapoznania si� z bie��cym orzecznictwem/pi�miennictwem lub te� do udzielenia 

odpowiedzi konieczne oka�e si� dokonanie wnikliwej analizy lub oblicze�, wówczas Doradca udzieli 

odpowiedzi w terminie pó�niejszym, jednak nie dłu�szym ni� 4 (słownie: cztery) godziny; termin ten obejmuje 

wył�cznie godziny w dniach roboczych. W takiej sytuacji Doradca skontaktuje si� z osob�, któr� Klient posłu�ył 

si� zadaj�c to pytanie, pod wskazanym przez ni� w tym celu numerem telefonu. W przypadku dwukrotnej 

niemo�no�ci poł�czenia z tym numerem lub w przypadku odmowy podania numeru telefonu, pod którym 

Doradca mógłby si� skontaktowa� z Klientem celem realizacji Usługi na powy�szych zasadach, Usług� uwa�a 

si� za wykonan� w zakresie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Do poł�czenia telefonicznego nawi�zanego 

przez Doradc� z Klientem lub osob�, któr� Klient posłu�ył si� zadaj�c pytanie zastosowanie ma pkt 1.19 Działu 

II. 

2.15. W przypadku, gdy pytanie nie odpowiada okre�lonym w Regulaminie wymogom, termin do udzielania 

odpowiedzi na to pytanie nie biegnie w ogóle. Dopiero po poprawieniu pytania, o ile b�dzie miało to miejsce w 

okresie abonamentowym, w taki sposób, by odpowiadało ono tym wymogom, termin zaczyna biec. 

3. Postanowienia dodatkowe 

3.1. Jako podmiot zapewniaj�cy �wiadczenie Usługi przez Doradc� na rzecz Klienta, w tym zapewniaj�cy 

zaplecze techniczne dotycz�ce �wiadczenia tej Usługi, WKP zastrzega, i� Infolinia (zarówno numer podstawowy 

Infolinii, jak i numer zast�pczy, o którym mowa w pkt 1.20. Działu II Regulaminu) mo�e by� niedost�pna 

wskutek awarii (np. w dostawie pr�du), a tak�e działa� o charakterze siły wy�szej, na co akceptuj�c Regulamin 

Klient godzi si�. 

3.2. WKP nie ma wpływu i nie odpowiada za niedost�pno�� Infolinii, jak i za jej wadliwe funkcjonowanie 

spowodowane zachowaniem systemów nieadministrowanych przez WKP, a niezb�dnych dla udost�pnienia i 

prawidłowego Jej działania, w tym za zachowania podmiotów udost�pniaj�cych ł�cza telefoniczne lub z 

przyczyn o charakterze siły wy�szej. 

3.3. Okresy niedost�pno�ci Infolinii z przyczyn, o których mowa w pkt 3.1.-3.2. powy�ej nie maj� wpływu na 

bieg okresu abonamentowego. 

4. O�wiadczenie Stron 

O ile Strony zgodnie nie postanowi� inaczej, w zakresie wykraczaj�cym poza �wiadczenia opisane w 

Regulaminie, ani WKP jako podmiot zapewniaj�cy mo�liwo�� korzystania z Usługi przez Klienta i zaplecze 

techniczne umo�liwiaj�ce �wiadczenie Usługi przez Doradc�, ani Doradca jako podmiot �wiadcz�cy Usług�, nie 

realizuj� na rzecz Klienta w ramach Usługi �adnych innych �wiadcze� ni� te, które zostały opisane w 

Regulaminie w odniesieniu do ka�dego z nich. 

Dział III. Siła wy�sza 

1. Przez sił� wy�sz� nale�y rozumie� zdarzenie zewn�trzne, o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie mo�na 

zapobiec, nawet przy zachowaniu najwy�szego stopnia staranno�ci, np. powodzie, trz�sienia ziemi, wojna. 

2. Ka�da ze Stron winna poinformowa� drug� stron� o okoliczno�ciach siły wy�szej, niezwłocznie po 

otrzymaniu wiadomo�ci o nich, a je�eli z powodu siły wy�szej nie byłoby to mo�liwe, niezwłocznie po ustaniu 



tych okoliczno�ci oraz doło�y� wszelkich stara� w celu usuni�cia skutków działa� siły wy�szej dla 

wykonywania zobowi�za� zaci�gni�tych w Umowie. 

3. WKP ani Doradca nie odpowiadaj� za niewykonanie Usługi spowodowane sił� wy�sz�. 

Dział IV. Reklamacje 

1. WKP, jako podmiot zapewniaj�cy �wiadczenie Usługi przez Doradc� na rzecz Klienta, w tym zapewniaj�cy 

zaplecze techniczne dotycz�ce �wiadczenia tej Usługi, rozpatruje jedynie te reklamacje, które dotycz�

problemów z dost�pem do numeru Infolinii lub z korzystaniem z Systemu logowania, o ile zostanie on, 

stosownie do postanowie� Regulaminu, udost�pniony. Reklamacje z tego zakresu mog� by� zgłaszane 

wył�cznie WKP i tylko w okresie abonamentowym, w jednej z wybranych przez Klienta z nast�puj�cych form: 

pisemnie, faksem, poczt� elektroniczn� lub telefoniczne na odpowiednio adresy lub numery telefonów/faksów 

podane na stronie http://www.produkty.abc.com.pl/glowny-ksiegowy/ w ramach cz��ci tej strony z danymi 

kontaktowymi, stosownie do zasad tam podanych, i podlegaj� załatwieniu na zasadach opisanych w pkt 3-pkt 4 i 

pkt 5. lit. „a” poni�ej. 

2. Reklamacje dotycz�ce jako�ci Usług �wiadczonych w ramach Infolinii przez Doradc�, s� rozpatrywane przez 

Doradc� jako podmiot �wiadcz�cy Usług� i mog� by� składane przez Klienta, tylko w okresie abonamentowym, 

poczt� elektroniczn� na adres pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl, po czym s� one przekazywane przez WKP 

do Doradcy i podlegaj� załatwieniu na zasadach opisanych w pkt 3-pkt 4 i pkt 5. lit. „b” poni�ej. Podkre�la si�, 

i� WKP jako podmiot, który nie �wiadczy Usługi, a jedynie zapewnia, i� b�dzie ona �wiadczona przez Doradc�

w drodze telefonicznej (pod numerem Infolinii), na zasadach opisanych w Regulaminie, nie rozpatruje tego 

rodzaju reklamacji. 

3. Ka�da reklamacja, tj. zarówno reklamacja, o której mowa w pkt 1., jak i reklamacja, o której mowa w pkt 2. 

powy�ej, powinna zawiera�: 

- dane identyfikacyjne Klienta, które, jak wskazano to w pkt 1.11. Działu II Regulaminu, ró�ni� si� w zale�no�ci 

od tego, czy udost�pniono System logowania czy te� nie (stosownie do tego chodzi tu zatem o podanie (oprócz 

nazwy Klienta) albo jedynie numeru klienta (gdy zastosowanie ma wariant A – Systemu logowania nie 

udost�pniono) albo ł�cznie numeru klienta i hasła (gdy zastosowanie ma wariant B – System logowania 

udost�pniono), 

- okres abonamentowy, 

- dat� i, o ile to mo�liwe, godzin� rozmowy telefonicznej, której dotyczy reklamacja (tj. t� rozmow�, podczas 

której zostało zadane pytanie i udzielona została odpowied� na nie, a je�li odpowiedzi udzielono w trybie 

opisanym w pkt 2.14. Działu II Regulaminu, dat� i godzin� w której udzielono tej odpowiedzi w tym trybie) - 

reklamacji, o których mowa w pkt 2. powy�ej, 

- szczegółowy opis przedmiotu problemu (a w odniesieniu do reklamacji, o których mowa w pkt 2. powy�ej w 

szczególno�ci list� zastrze�e� dotycz�cych otrzymanej odpowiedzi), 

- numer telefonu (w Polsce) lub adres e-mail, pod który odpowiednio do rodzaju reklamacji: WKP albo Doradca 

b�dzie mógł skierowa� odpowied� dotycz�c� zło�onej reklamacji; w przypadku zgłoszenia reklamacji e-mailem 

odpowiednio: WKP albo Doradca ma prawo dokona� zwrotnie informacji o rozpatrzeniu informacji na ww. email, 

tudzie� skorzysta� z niego celem uzyskania dodatkowych danych do jej rozpatrzenia. 

4. Prawidłowo zło�ona reklamacja, to reklamacja spełniaj�ca wszystkie wymogi opisane w pkt 3. powy�ej. 

5. Sposób załatwienia reklamacji: 

a. reklamacja, o której mowa w pkt 1. powy�ej, zostanie oceniona przez WKP pod k�tem spełnienia kryteriów 

wskazanych w pkt 3. powy�ej (tj. WKP oceni czy została ona wniesiona prawidłowo czy nieprawidłowo). 

Reklamacja uznana za wniesion� prawidłowo, zostanie rozpatrzona przez WKP niezwłocznie, nie dłu�ej jednak 

ni� w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia w sposób podany w pkt 3. powy�ej; 

b. reklamacja, o której mowa w pkt 2. powy�ej, zostanie niezwłocznie przekazana przez WKP do Doradcy, który 

oceni j� pod k�tem spełnienia kryteriów wskazanych w pkt 3. powy�ej (tj. Doradca oceni czy została ona 

wniesiona prawidłowo czy nieprawidłowo). Reklamacja uznana za wniesion� prawidłowo, zostanie rozpatrzona 

przez Doradc� niezwłocznie, nie dłu�ej jednak ni� w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia jej 

zgłoszenia w sposób podany w pkt 3. powy�ej. Załatwienie reklamacji b�dzie polega� w szczególno�ci na zbadaniu 

i wskazaniu czy Usługa została wykonana wadliwie (tj. czy odpowied� na zadane pytanie była 

udzielona w taki, wadliwy, sposób), jak i czy ww. wady wynikły z przyczyn le��cych po stronie Doradcy, czy 

te� z innych przyczyn. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnion�, Doradca skontaktuje si� z Klientem w 

celu udzielenia Klientowi nowej, poprawnej odpowiedzi na postawione przez Niego pytanie obj�te reklamacj�. 

6. Reklamacja niespełniaj�ca kryteriów opisanych w pkt 3. powy�ej, jak i uznana – po dokładnym 

przeanalizowaniu sprawy, w tym odsłuchaniu nagra� z Infolinii w zakresie obj�tym reklamacj� – za 

nieuzasadnion�, nie b�dzie rozpatrywana. 

7. Dostrze�one przez Klienta wady w zakresie funkcjonowania Infolinii i/lub realizacji Usługi, inne ni�

spełniaj�ce kryteria do uznania ich za prawidłowo wniesion� reklamacj�, mog� by� brane pod uwag�

odpowiednio: przez WKP, jako podmiot umo�liwiaj�cy korzystanie z Usługi, lub przez Doradc� jako podmiot 



�wiadcz�cy Usług�, jedynie w miar� doskonalenia zasad dotycz�cych odpowiednio: udost�pniania i/lub 

�wiadczenia Usługi, stosownie do planu Jej rozwoju. W �adnym razie jednak ani WKP ani Doradca nie s�

zobowi�zani do wzi�cia pod uwag� ww. uwag. 

Dział V. Wynagrodzenie WKP. 

1. O ile Strony wyra�nie nie postanowi� inaczej, w tym o ile Regulamin lub Umowa nie stanowi� inaczej, 

wszystkie realizowane przez WKP na rzecz Klienta w ramach Usługi �wiadczenia, s� odpłatne i obj�te 

wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w Umowie. 

2. Podkre�la si� jednocze�nie, i� wynagrodzenie, które zostało wskazane w Umowie (pkt 1. powy�ej) obejmuje 

zarówno wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi głównej, jak� stanowi udzielenie licencji na mocy Umowy na 

korzystanie przez Klienta z okre�lonej w Umowie publikacji elektronicznej, jak i wynagrodzenie nale�ne z tytułu 

realizacji Usługi, jako maj�cej charakter dodatkowy wzgl�dem ww. usługi głównej. Oznacza to m.in. i�

wynagrodzenie w zwi�zku z korzystaniem z Usługi zostało wkalkulowane w wynagrodzenie wskazane w 

Umowie, nale�ne z tytułu korzystania z publikacji elektronicznej wskazanej w jej tre�ci, z któr� zgodnie z ofert�

WKP ł�czy si� mo�liwo�� korzystania z Usługi, i podlega zapłacie na zasadach wskazanych w Umowie i/lub 

ogólnych warunkach umowy albo regulaminie wła�ciwym dla tej publikacji, a Klient nie płaci �adnego 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz WKP, z zastrze�eniem pkt 3. poni�ej. 

3. Zastrzega si� jednocze�nie, i� poni�sze postanowienia pkt 4. – pkt 9. stosuje si� tylko, o ile z Umowy i/lub 

ogólnych warunków umowy albo regulaminu wła�ciwego dla publikacji elektronicznej obj�tej Umow�, z któr�

wedle oferty handlowej i/lub tre�ci Umowy WKP ł�czy mo�liwo�� korzystania z Usługi, wyra�nie wynika, i� w 

zwi�zku z Usług� nale�ne jest WKP od Klienta dodatkowe, w stosunku do okre�lonego w Umowie, 

wynagrodzenie (tj. pkt 2. zdanie drugie powy�ej nie znajdzie zastosowania). 

4. WKP ma prawo zró�nicowa� swoj� ofert� dotycz�c� Usługi, w tym ustala� ró�ne stawki wynagrodzenia, w 

zale�no�ci od liczby osób zatrudnionych u Klienta. O przyj�tych przez WKP stawkach rozstrzyga aktualny na 

dzie� zawarcia Umowy cennik, stosownie do pkt 5. poni�ej. 

5. Zastrzega si� jednocze�nie, i� w przypadku przeprowadzania przez WKP akcji promocyjnej w ramach której 

zostan� zaoferowane Klienta �wiadczenia promocyjne, zwane dalej „�wiadczeniami promocyjnymi”, w 

szczególno�ci za� polegaj�ce na tym, i�: 

- �wiadczenia realizowane w ramach Usługi w ramach okre�lonej cz��ci okresu abonamentowego zostan�

zaoferowane jako tzw. „gratis” (lub te� okre�lone analogiczn� do tego poj�cia, a wła�ciw� celom 

marketingowym, formuł�) lub te�

- cz��� �wiadcze� b�dzie oferowana w ramach Usługi w formule „gratis” lub analogicznej, nale�y przyj��, �e 

wszystkie takie �wiadczenia promocyjne (które de facto oznaczaj� obni�enie ceny w stosunku do ceny 

katalogowej) s� obj�te wynagrodzeniem WKP - stosownie do zasady wyra�onej w pkt 1 powy�ej, nawet je�eli 

nie zostały wyró�nione w dokonanej kalkulacji tego wynagrodzenia lub te� zostały potraktowane tam�e jako 

tzw. gratis lub analogicznie. 

(Podkre�la si� jednocze�nie, �e o ile z regulaminów akcji promocyjnej, tudzie� innych materiałów okre�laj�cych 

zasady jej przeprowadzenia nie wynika nic innego, ka�da taka akcja ma na celu zwi�kszenie sprzeda�y WKP w 

ogóle, sprzeda�y okre�lonej grupy jego produktów lub okre�lonego produktu, lub sprzeda�y w okre�lonej grupie 

klienckiej). 

6. Je�eli Strony nie okre�liły wynagrodzenia WKP w innej wysoko�ci, to oznacza to, i� Klient godzi si� na 

zastosowanie przez WKP wynagrodzenia wynikaj�cego z cennika obowi�zuj�cego u WKP w dacie zawarcia 

Umowy (a je�eli zawarcie Umowy zostało poprzedzone zło�eniem zamówienia - w dacie zło�enia zamówienia 

przez Klienta), zamieszczonego na dor�czonej mu fakturze VAT lub fakturach VAT (ustalenia w oparciu o ceny 

katalogowe, bez uwzgl�dniania promocji czy akcji specjalnych). 

7. Klient winien ui�ci� WKP wynagrodzenie w terminie przez Strony umówionym. Je�eli Strony nie 

postanowiły zgodnie inaczej, cena ta winna zosta� uiszczona w terminie podanym na fakturze VAT wystawionej 

przez WKP, z tym �e termin płatno�ci wówczas nie mo�e by� krótszy ni� 14 (czterna�cie) dni od dnia 

wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy WKP. Dor�czenie faktury 

VAT Klienta jest jednoznaczne, nawet w braku stosownej formuły wezwania, z wezwaniem go do 

zapłaty kwoty, na któr� opiewa w terminie wskazanym w jej tre�ci. 

8. W przypadku opó�nienia Klienta w płatno�ci ceny, tak�e gdy opó�nienie dotyczy płatno�ci danej raty lub 

cz��ci wynagrodzenia, WKP ma - w ka�dej takiej sytuacji - prawo wstrzyma� si� z realizacj� swoich �wiadcze�

na rzecz Klienta, bez konieczno�ci wezwania Klienta do jej zapłaty. WKP ma prawo w zwi�zku z tym 

uniemo�liwi� dost�p do Systemu logowania do dnia uiszczenia w cało�ci zaległego wynagrodzenia wraz z 

odsetkami ustawowymi od dnia wymagalno�ci do dnia zapłaty. Klient odzyska mo�liwo�� korzystania z Usługi 

(w tym z Systemu logowania – je�li ten został zablokowany stosownie do powy�szego) na zasadach okre�lonych 

w Regulaminie - je�eli ui�ci zaległe wynagrodzenie wraz z ww. odsetkami w okresie abonamentowym, tylko 

jednak do ko�ca tego okresu. Zastrzega si� jednocze�nie, �e we wszystkich podanych wy�ej przypadkach WKP 

jest nale�ne wynagrodzenie całkowite za cały okres obowi�zywania Umowy, tak�e gdy przez cz��� tego okresu, 



z przyczyn wy�ej okre�lonych, Klient nie mógł korzysta� z Usługi. 

9. Je�eli zapłata ceny na rzecz WKP zostanie rozło�ona na raty lub cz��ci, Strony przyjmuj�, i� w przypadku 

opó�nienia w zapłacie danej odpowiednio raty lub cz��ci, z upływem terminu jej płatno�ci, pozostałe 

odpowiednio raty lub cz��ci staj� si� natychmiast wymagalne. WKP nie jest zobowi�zany do informowania 

Klienta co do wyst�pienia skutku, o którym wy�ej mowa. 

Dział VI. Odpowiedzialno�� WKP 

Z zastrze�eniem postanowie� pkt 2.1. – pkt 2.12. Działu II Regulaminu, w takim zakresie, w jakim jest to 

dopuszczalne w �wietle obowi�zuj�cych przepisów prawnych, w tym zwłaszcza z zastrze�eniem postanowie�

art. 473 § 2 k.c., wył�cza si� odpowiedzialno�� WKP za wszelkie skutki zwi�zane z korzystaniem z Usługi, w 

tym za szkody wynikłe z korzystania z niej lub niemo�no�ci skorzystania z niej, w szczególno�ci za� za szkody 

wynikłe w zwi�zku z realizacj� Usługi na rzecz Klienta. Powy�sze wył�czenie odpowiedzialno�ci obowi�zuje 

tak�e po rozwi�zaniu lub wyga�ni�ciu Umowy, niezale�nie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwi�zania 

czy wyga�ni�cia. 

Dział VII. Wymogi techniczne 

1. Aktualne wymogi techniczne niezb�dne do korzystania z Usługi s� podane na stronie 

http://www.produkty.abc.com.pl/glowny-ksiegowy/ Klient akceptuj�c Regulamin i/lub zawieraj�c Umow�, a 

je�eli zawarcie Umowy poprzedziło zło�enie zamówienia, składaj�c zamówienie, o�wiadcza tym samym, �e 

zapoznał si� z nimi. 

2. Zastrzega si�, �e wymogi tam podane mog� ulega� zmianom i zmiany takie nie stanowi� zmiany 

Regulaminu/Umowy. Zmiany te nie wymagaj� notyfikacji, ale winny zosta� zamieszczone przez WKP na 

podanej w pkt 1 powy�ej stronie internetowej. 

3. Jednocze�nie podkre�la si�, i� je�li WKP podejmie decyzj� o udost�pnieniu Klientowi Systemu logowania i 

zmianie ulegnie sposób identyfikacji (zmiana polegaj�ca na tzw. przej�ciu z wariantu A (pkt 1.11. Działu II 

Regulaminu) na wariant B (pkt 1.11. Działu II Regulaminu), o czym mowa jest w pkt 12. Działu I Regulaminu), 

wówczas informacja o udost�pnieniu Systemu logowania (która – w razie braku odmiennego zastrze�enia Stron 

– jest jednoznaczna z ww. zmian� wariantów) nie stanowi zmiany Umowy ani Regulaminu, ale winna by�

notyfikowana uprzednio (tj. przed jego udost�pnieniem Klienta) na stronie 

http://www.produkty.abc.com.pl/glowny-ksiegowy/ i obowi�zuje od chwili tego zamieszczenia. Jednocze�nie, 

przez wzgl�d na dobro Klienta, o ile b�dzie to w danej sytuacji i w odniesieniu do danego Klienta technicznie 

mo�liwe (w tym o ile Klient poda dane, o których mowa dalej), WKP zastrzega mo�liwo�� poinformowania 

Klienta o udost�pnieniu Systemu logowania, równie� drog� elektroniczn�, tj. na podany przez Klienta adres email, 

o którym mowa w pkt 1.20. Działu II Regulaminu lub na podany przez Klienta numer telefonu. 

4. Koszty dostosowania si� do wymogów technicznych niezb�dnych do korzystania z Usługi, w tym koszty 

poł�czenia z numerem Infolinii lub z Internetem (tak�e wynikaj�cych ze zmian wprowadzonych w trakcie 

okresu abonamentowego) ponosi Klient. WKP nie zapewnia ani nie organizuje dost�pu do Internetu ani nie 

pokrywa kosztów takiego dost�pu, jak i nie pokrywa kosztów zwi�zanych z korzystaniem z numeru Infolinii; 

WKP nie zapewnia równie� jakichkolwiek specjalnych stawek w tym zakresie; stawki te okre�lone s� przez 

aktualnego operatora, zgodnie z przyj�tym u niego cennikiem. 

Dział VIII. Okres �wiadczenia Usługi. 

1. Zastrze�enie generalne. 

1.1. Jak zostało to wskazane w pkt 11. Działu I Regulaminu, o ile Strony zgodnie nie postanowiły inaczej, 

Usługa jest �wiadczona przez czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu w rozumieniu Regulaminu, tj. 

w okresie abonamentowym wskazanym w Umowie w odniesieniu do tej publikacji elektronicznej, z któr�

zgodnie z Umow�, a je�li Umowa tego nie okre�la, zgodnie z ofert� handlow� WKP, ł�czy si� prawo Klienta do 

korzystania z Usługi. 

1.2. Po zako�czeniu okresu abonamentowego i/lub w razie rozwi�zania i/lub wyga�ni�cia Umowy, niezale�nie 

od przyczyn jej rozwi�zania i/lub wyga�ni�cia, jak równie� w razie wyga�ni�cia licencji do publikacji 

elektronicznej, z któr� zgodnie z Umow�, a je�li Umowa tego nie okre�la, zgodnie z ofert� handlow� WKP, 

ł�czy si� prawo Klienta do korzystania z Usługi, dost�p do Usługi wygasa, co oznacza, i� Klient traci prawo 

korzystania z Usługi. 

1.3. Z zastrze�eniem postanowie� pkt 2-pkt 3 poni�ej, rozwi�zanie lub wyga�ni�cie Umowy mo�e nast�pi� tylko 

w okoliczno�ciach opisanych w obowi�zuj�cych przepisach prawnych i na zasadach tam�e wskazanych lub w 

okoliczno�ciach wskazanych w samej Umowie, a je�li Umowa tego nie okre�la, w ogólnych warunkach umowy 

lub regulaminie, wła�ciwym dla tej publikacji elektronicznej, z któr� wedle tre�ci Umowy, a je�li Umowa tego 

nie okre�la, oferty handlowej WKP, ł�czy si� prawo Klienta do korzystania z Usługi. 

2. Rozwi�zanie Umowy w cz��ci dotycz�cej Usługi przez WKP 

WKP ma prawo rozwi�za� Umow� w cz��ci dotycz�cej Usługi (wył�cznie w tej cz��ci) za wypowiedzeniem ze 



skutkiem natychmiastowym w ka�dym z nast�puj�cych przypadków: 

a) Klient naruszył w sposób ra��cy postanowienia Regulaminu, 

b) Klient udost�pnił hasło i/lub numer klienta i/lub dane wskazane w pkt 1.11. Działu II Regulaminu w sposób 

umo�liwiaj�cy osobie trzeciej skorzystanie z Usługi; 

c) Klient udost�pnił Usług� osobie trzeciej; 

d) Klient opó�nia si� z zapłat� wynagrodzenia WKP nale�nego z tytułu Umowy, a okres opó�nienia przekracza 

15 (pi�tna�cie) dni. 

3. Rozwi�zanie Umowy w cz��ci dotycz�cej Usługi przez Klienta 

3.1. Klient ma prawo rozwi�za� Umow� w cz��ci dotycz�cej Usługi (wył�cznie w tej cz��ci) w sytuacjach 

opisanych w obowi�zuj�cych przepisach prawnych. 

3.2. Klient ma prawo rozwi�za� Umow� za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, je�eli WKP, 

wbrew postanowieniom Umowy/Regulaminu, nie �wiadczy na jego rzecz Usługi. 

(Rozwi�zanie Umowy w trybie podanym w pkt 3.2 powy�ej winno zosta� poprzedzone wezwaniem WKP do 

realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczeniem w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego ni� 15 (słownie: 

pi�tna�cie) dni. 

Dział IX. Postanowienia dodatkowe dotycz�ce danych osobowych i/lub Systemu logowania. 

1. Zastrzega si�, i� postanowienia dotycz�ce Systemu logowania znajd� zastosowanie wył�cznie w sytuacji, gdy 

System ten (System logowania) został udost�pniony przez WKP, a zatem gdy zastosowanie znajdzie wariant B, 

o którym mowa w pkt 1.11. Działu II Regulaminu. 

2. System logowania słu�y m.in. do zdefiniowania przez Klienta jego indywidualnego hasła, o którym mowa w 

lit. „b” wariantu B w pkt 1.11. Działu II Regulaminu. Zdefiniowanie tego hasła, które, przy spełnieniu innych 

warunków opisanych w Regulaminie, umo�liwi identyfikacj�, o której mowa w pkt 1.11. Działu II Regulaminie, 

jest warunkiem koniecznym, cho� niewystarczaj�cym, do skorzystania z Usługi zgodnie z Umow�. O 

pozostałych wymogach, które Klient winien spełni�, by móc korzysta� z Usługi, traktuje Dział II Regulaminu. 

3. Celem skorzystania z Systemu logowania i zdefiniowania przez Klienta jego indywidualnego hasła, o którym 

mowa wy�ej, konieczne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej (e-mail). Adres ten b�dzie 

stanowił login tego Klienta w rozumieniu Zasad korzystania. WKP nie ponosi odpowiedzialno�ci za to, �e Klient 

nie b�dzie mógł korzysta� z Usługi w zwi�zku z niepodaniem przez Klienta adresu poczty elektronicznej 

(tudzie� podaniem nieprawidłowego adresu), niedokonaniem lub nieprawidłowym dokonaniem zdefiniowania 

indywidualnego dla siebie hasła czy te� niedokonanie lub nieprawidłowym dokonaniem innych czynno�ci z 

zakresu rejestracji w Systemie logowania, tudzie� dokonaniem w okresie abonamentowym czynno�ci 

uniemo�liwiaj�cych takie korzystanie; powy�sze oznacza m. in. to, �e WKP b�dzie nale�ne wynagrodzenie 

tak�e za ten okres, w którym - z przyczyn wy�ej podanych - Klient nie b�dzie mógł korzysta� z Usługi czy 

korzysta� z nich w zakresie wynikaj�cym z zawartej Umowy. W przypadku problemów w procesie rejestracji i 

korzystania z Systemu logowania Klient ma prawo w okresie abonamentowym do pomocy na zasadach 

okre�lonych w pkt 1. i pkt 3-pkt 5 Działu IV Regulaminu.

4. System logowania jest skonstruowany w ten sposób, �e podstawow� dan� autoryzuj�c� jest adres poczty 

elektronicznej i hasło. Adres ten lub/i hasło mog� ulega� zmianie zgodnie z Zasadami korzystania. 

5. Zaleca si� podawanie przez Klienta dla celów autoryzacji adresów poczty elektronicznej nieb�d�cych danymi 

osobowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

6. Jednocze�nie zastrzega si�, �e: 

a) podaj�c adres poczty elektronicznej lub adresy poczty elektronicznej, jak i dokonuj�c zmiany adresu poczty 

elektronicznej ju� podanego (dotyczy wariantu B opisanego w pkt 1.11. Działu II Regulaminu) Klient 

o�wiadcza, �e: 

- ma prawo ka�dym takim adresem dysponowa�, w tym ma prawo wykorzysta� ten adres w sposób okre�lony w 

Regulaminie i w Zasadach korzystania); 

- w przypadku podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej stanowi�cego jego dan� osobow�, Klient 

o�wiadcza, �e ma �wiadomo�� celów i zakresu przetwarzania przez WKP adresu e-mail; cele te i zakres 

okre�laj� Regulamin (pkt 2.4. Działu II Regulaminu) i Zasady korzystania; Klienta poucza si� w takim 

przypadku, �e wprawdzie podanie ww. adresu e-mail jest dobrowolne, niemniej jednak niezb�dne z uwagi na 

zało�enia dotycz�ce identyfikacji osób dzwoni�cych na numer Infolinii, celem skorzystania z Usługi; Klient 

mo�e jednak poda� taki adres poczty elektronicznej, który nie ma charakteru danej osobowej w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych; poucza si� niniejszym, �e Klient ma dost�p do podanych w procesie 

rejestracji danych osobowych, a tak�e mo�liwo�� ich poprawiania stosownie do postanowie� Regulaminu i 

Zasad korzystania; WKP nie przewiduje udost�pniania adresu e-mail innym odbiorcom; podanie ewentualnie 

wszelkich innych danych osobowych jest dobrowolne, a cele, dla których, w przypadku ich podania, b�d� one 

przetwarzane przez WKP zostan� podane w ramach formularzy, na których Klient je wprowadzi; powy�sze 

pouczenie stosuje si� tak�e do tych danych; 

- w przypadku podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej b�d�cego dan� osobow� w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klient o�wiadcza, �e dana ta ma 



charakter danej słu�bowej, któr� mo�e swobodnie (w tym dla celów opisanych w Regulaminie i Zasadach 

korzystania), dysponowa�; w przypadku jednak podania danej osobowej nieb�d�cego dan� słu�bow�, Klient 

zapewnia WKP, �e uzyskał zgod� osoby, której ta dana dotyczy, na podanie jej WKP i przetwarzanie w celach 

okre�lonych w Regulaminie i Zasadach korzystania i ponosi odpowiedzialno�� prawn� zwi�zan� z brakiem 

takiej zgody; w przypadku cofni�cia ww. zgody na przetwarzanie ww. danej Klient winien natychmiast usun��

t� dan� tak, by nie była ona przetwarzana wbrew woli ww. osoby; WKP zastrzega sobie mo�liwo�� usuni�cia 

ww. danej w podanych wy�ej okoliczno�ciach w sytuacji, gdy Klient, mimo ich wyst�pienia, tego nie uczyni; 

- w przypadku podania adresu e-mail b�d�cego dan� osobow� innej osoby ni� Klient, zawieraj�c Umow� i/lub 

akceptuj�c Regulamin, o�wiadcza jednocze�nie, �e przed podaniem tej danej: 

d1. poinformował t� osob� o tym, kim jest WKP (w tym podał jego pełn� nazw� i adres siedziby), 

d2. podał cel i zakres zbierania jej danych przez WKP, w tym zapoznał j� z Regulaminem i Zasadami 

korzystania (je�li podaje adres e-mail, tj. zastosowanie znajduje wariant B opisany w pkt 1.11. Działu II 

Regulaminu), 

d3. podał informacj� o �ródle danej, 

d4. poinformował o prawie dost�pu i poprawiania tej danej, 

d5. poinformował o uprawnieniach wynikaj�cych z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych; 

- Klient nie ma prawa podawania innych – ani�eli wy�ej zostało to okre�lone – danych osobowych dotycz�cych 

innej osoby. 

7. Klient jest zobowi�zany do zapoznania ka�d� osob�, któr� b�dzie posługiwał si� w celu korzystania z Usługi z 

Regulaminem, a je�li podał jej adres e-mail stosownie do zasad opisanych w niniejszym Dziale, równie� z 

Zasadami korzystania. 

8. Na podane przez Klienta adresy poczty elektronicznej WKP mo�e w okresie obowi�zywania Umowy wysyła�

informacje i komunikaty zwi�zane z Infolini�, a tak�e informacje zwi�zane z Systemem logowania, zmianami 

Regulaminu lub zmianami Zasad korzystania. 

9. WKP nie ponosi odpowiedzialno�ci za ewentualne szkody lub niemo�no�� korzystania z Infolinii 

spowodowane: 

- podaniem nieprawdziwych danych w procesie identyfikacji osoby dzwoni�cej na numer Infolinii w imieniu 

Klienta lub/i podane w procesie rejestracji w Systemie logowania, w tym podaniem wadliwego adresu poczty 

elektronicznej, 

- niewykonaniem lub nienale�ytym wykonaniem operacji realizowanych za po�rednictwem Systemu logowania, 

je�li spowodowane zostało to wad� teletransmisyjn�, techniczn�, awari� urz�dze� lub przerwaniem poł�czenia, z 

przyczyn niezale�nych od WKP, 

- sił� wy�sz�, 

- b�d�cych rezultatem korzystania przez Klienta i u�ytkowników ko�cowych z Systemu logowania. 

10. Co do zasady System logowania b�dzie udost�pniany przez WKP 24 godziny na dob� w dniach roboczych, z 

tym, i� mo�e by� on niedost�pny, na co Klient godzi si� niniejszym: 

- z przyczyn niezale�nych od WKP, w tym z powodu siły wy�szej, 

- z przyczyn zwi�zanych z niedost�pno�ci� ł�czy internetowych, a tak�e 

- w zwi�zku z jego modyfikacjami, konserwacj�, testowaniem czy aktualizowanym przez okres nie dłu�szy 

jednak ni� 50 godzin miesi�cznie. 

11. Klient upowa�nia WKP do przesłania przed ko�cem okresu abonamentowego na ka�dy, wybrany lub 

wybrane przez WKP adres/y poczty elektronicznej wprowadzone do Systemu logowania przez Klienta 

informacji o tym, �e okres ten upływa i mo�liwo�ci jego przedłu�enia. Informacja taka mo�e tak�e zawiera� link 

do okre�lonej strony internetowej w celu uzupełnienia jej tre�ci o dodatkowe dane dotycz�ce w szczególno�ci 

ew. zasad przedłu�enia okresu abonamentowego. 

12. WKP zastrzega niniejszym, a Klient godzi si� na mo�liwo�� zmiany Systemu logowania czy zmiany sposobu 

identyfikacji Klienta, celem umo�liwienia skorzystania z Usługi w okresie abonamentowym. Zmiana ta mo�e 

obligowa� Klienta lub / i osób dzwoni�cych na numer Infolinii w imieniu Klienta, celem skorzystania z Usługi, 

do podj�cia działa�, w tym wypełnienia formularzy, celem rejestracji w trybie on-line w sposób okre�lony przez 

WKP, stosownie do wskazanej przez niego instrukcji. Zmiana ta mo�e tak�e prowadzi� do rezygnacji ze 

stosowania dotychczasowych zabezpiecze� (w tym hasła i numeru klienta). Zmiana, o której wy�ej mowa, nie 

stanowi zmiany Umowy ani Regulaminu, jest wprowadzana jednostronnie przez WKP, na podstawie 

Regulaminu, ale wymaga uprzedniej notyfikacji Klienta. Notyfikacja ta mo�e by� dokonana telefonicznie, na 

numer telefonu Klienta, poczt� elektroniczn� na Jego adres e-mail lub pisemnie, na adres do dor�cze� Klienta, 

na co zawieraj�c Umow�, a o ile zawarcie Umowy było poprzedzone zło�eniem zamówienia, składaj�c 

zamówienia Klient wyra�a zgod�. Powy�sze nie narusza postanowie� pkt 3 Działu VII Regulaminu. 

Dział X. Postanowienia ko�cowe. 

1. Klienta obowi�zuje zakaz posługiwania si� w ramach korzystania z Usługi tre�ciami o charakterze 



bezprawnym. 

2. Klient zawieraj�c Umow� o�wiadcza tym samym, �e akceptuje Regulamin bez zastrze�e�, a je�eli jest osob�

fizyczn�, to dodatkowo tak�e, �e nie ma statusu konsumenta. 

3. Klient nie mo�e bez pisemnej zgody WKP: 

a) przenie�� praw i/lub obowi�zków wynikaj�cych z Umowy na osob� trzeci�, 

b) ustanowi� praw na prawach wynikaj�cych z Umowy. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, b�dzie rozstrzygał 

s�d polski, wła�ciwy miejscowo dla siedziby WKP. 

5. WKP ma prawo dokona� zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w tre�ci 

Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klienta na podany /e przez niego/e adres (podane adresy) 

poczty elektronicznej. Ww. zmiany nie s� zmianami Regulaminu ani Umowy. 

6. WKP zastrzega mo�liwo�� zmiany Regulaminu lub wydania nowych ogólnych warunków umowy w trakcie 

trwania Umowy – w odniesieniu do Usługi. W szczególno�ci ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do 

zmiany przepisów prawnych, zostan� wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej tre�ci 

Regulaminu, b�d� te� WKP dokona takich zmian natury technologicznej dotycz�cych realizacji Usługi, które nie 

zostały przewidziane w tre�ci Regulaminu. Je�eli WKP b�dzie zainteresowana zwi�zaniem Klienta odpowiednio 

nowymi ogólnymi warunkami umowy lub zmienionym Regulaminem, to winna wysła� ich tre�� na adres Klienta 

na co najmniej 14 dni przed ich wej�ciem w �ycie ( o zachowaniu tego terminu b�dzie decydowa� data wysłania, 

a nie data dor�czenia). Je�eli w terminie 14 dni od dnia dor�czenia ww. zmienionych lub nowych ogólnych 

warunków umowy Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy w cz��ci dotycz�cej Usługi (wył�cznie w tej 

cz��ci), z zachowaniem miesi�cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi�ca kalendarzowego, 

odpowiednio nowe ogólne warunki umowy lub zmieniony regulamin b�d� go wi�za� po upływie ww. terminu 

do zło�enia wypowiedzenia, nie wcze�niej jednak ni� z dat� ich wej�cia w �ycie. W przypadku niezachowania 

powy�szego trybu, nowe ogólne warunki umowy ani zmieniony regulamin nie b�d� miały zastosowania do 

Klienta; b�dzie go wi�za� dotychczasowy Regulamin. 

7. Zmiany okre�lone w tre�ci Regulaminu opisane jako niestanowi�ce zmiany Regulaminu (lub Umowy) lub 

analogicznie nie wymagaj� zastosowania trybu okre�lonego w pkt 6. powy�ej i nie uprawniaj� do rozwi�zania 

Umowy w cz��ci dotycz�cej Usługi (ani tym bardzie w cało�ci) w trybie tam opisanym. 

8. Klient winien informowa� pisemnie WKP o ka�dej zmianie swojego adresu, a je�eli wskazał adres do 

dor�cze� – o ka�dej zmianie adresu do dor�cze�. Zmiana taka staje si� skuteczna z dat� dor�czenia ww. 

notyfikacji WKP. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawieraj�ce o�wiadczenia woli WKP, 

na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do dor�cze� – na ostatnio podany adres do dor�cze�) uwa�a 

si� za skutecznie dor�czone pod tym wła�nie adresem. 

9. Regulamin znajduje zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 19 stycznia 2018 r. 

10. Regulamin wchodzi w �ycie z dniem 19 stycznia 2018 r. 

* Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu k.c. 


