
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Poznaj zasoby Lexa”  

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu:   

a) pojęcia użyte w jego treści w stosunku do Licencjobiorców mają znaczenie wynikające z 

Regulaminu Korzystania;   

b) do umów zawartych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Korzystania.   

2. Akcja stanowi fragment działań marketingowych podejmowanych przez Licencjodawcę w celu 

zwiększenia sprzedaży publikacji elektronicznych, zainteresowania ofertą Licencjodawcy i zachęcenia 

potencjalnych klientów do zawierania umów licencyjnych na korzystanie z tych publikacji. 

3. W ramach Akcji Licencjodawca udziela Licencjobiorcy dodatkowych licencji na LEX, wskazanych w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu,  obok licencji, które są objęte zamówieniem, o którym mowa w § 3 pkt 

2 lit. a lub b Regulaminu. Dodatkowe licencje, o których mowa w zdaniu poprzednim, mają charakter 

równoległy w stosunku do licencji, które są objęte zamówieniem, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a lub 

b Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do dodatkowych licencji 

i pozostają bez wpływu na warunki udzielenia licencji objętych zamówieniem, o którym mowa w § 3 

pkt 2 lit. a lub b Regulaminu. 

4. Licencjodawca zastrzega, że to które wersje (pakiety) LEX zostaną udostępnione Licencjobiorcy w 

wyniku wzięcia udziału w Akcji, jest uzależnione od rodzaju publikacji elektronicznej zamówionej przez 

Licencjobiorcę na zasadach opisanych w § 3 pkt 2 lit. a lub b Regulaminu i zostało sprecyzowane w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 2 

Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:   

„Regulaminie” – należy rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, o ile takie zostaną 

sporządzone;   

„Akcji” – należy przez to rozumieć organizowaną w oparciu o Regulamin akcję promocyjną skierowaną 

do Licencjobiorców;   

„Regulaminie Korzystania” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Ogólne Warunki Umowy 

dotyczące udzielania licencji na korzystanie z określonych w ich treści rodzajów publikacji 

elektronicznych oferowanych w ramach gamy „LEX”/Nr 1/2018”, dostępny na stronie internetowej pod 

adresem http://pomoc.wolterskluwer.pl/;  

„Regulaminie Infolinii” - należy przez to rozumieć dokument pod nazwą 

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

rzecz Klienta przez doradcę podatkowego informacji prawnych z zakresu podatków i rachunkowości 

finansowej”, dostępny na stronie internetowej pod adresem http://pomoc.wolterskluwer.pl/; 

„OWU Infolinii” - należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Ogólne Warunki  Umowy dotyczące 

udzielania informacji prawnych z zakresu wybranych obszarów prawa/niekons./Nr1/2018/ z dnia 19 

stycznia 2018 r.”, dostępny na stronie internetowej pod adresem http://pomoc.wolterskluwer.pl/; 

 „Licencjodawcy” – należy przez to rozumieć WOLTERS KLUWER POLSKA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa; rejestracja: 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
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Sądowego, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; BDO: 000110936; kapitał zakładowy: PLN 

19,919,527.00);   

„Licencjobiorcy” – należy przez to osobę niebędącą – w kontekście stosunków normowanych 

Regulaminem – konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.),  spełniającą warunki określone w § 3 ust. 1 Regulaminu, która 

zawarła z Licencjodawcą w ramach Akcji umowę na korzystanie z LEX na warunkach określonych w 

Regulaminie;    

„LEX” – należy przez to rozumieć internetowy serwis wydawany pod marką „LEX”, udostępniany w 

ramach Akcji w takich pakietach, jak opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu;    

 „użytkowniku końcowym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta lub może 

korzystać z LEX w związku ze świadczeniem pracy lub usług na rzecz Licencjobiorcy, zatrudnioną przez 

Licencjobiorcę lub będącą wspólnikiem Licencjobiorcy;   

„licencjach imiennych” – należy przez to rozumieć licencje imienne w rozumieniu Regulaminu 

Korzystania. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Akcji 

1. Licencjodawca oświadcza, że licencje na LEX udzielane w ramach Akcji będą dla Licencjobiorców i 

użytkowników końcowych  licencjami wyłącznie imiennymi 

2. Licencjodawca oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana do: 

 a) Licencjobiorców, którzy w chwili złożenia zamówienia posiadają wykupiony u Licencjodawcy 

aktywny abonament na którąkolwiek z publikacji elektronicznych oferowanych przez 

Licencjodawcę wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu, przy czym tacy Licencjobiorcy 

nabywają uprawnienie do wzięcia udziału w Akcji w momencie złożenia zamówienia na 

przedłużenie takiego abonamentu; 

b) Licencjobiorców, którzy w chwili złożenia zamówienia nie posiadają żadnego wykupionego u 

Licencjodawcy aktywnego abonamentu, przy czym tacy Licencjobiorcy nabywają uprawnienie do 

wzięcia udziału w Akcji w momencie złożenia zamówienia na którąkolwiek z publikacji 

elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

3. Licencjodawca zastrzega, że oferta udostępniona w ramach Akcji nie jest dostępna dla 

Licencjobiorców, w stosunku do których Licencjodawca posiada w dacie złożenia zamówienia 

wymagalną wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu.    

4. Licencjodawca zastrzega, że oferta udostępniona w ramach Akcji nie jest skierowana do 

Licencjobiorców, którzy stanowią jednostki sektora finansów publicznych.    

 

§ 4 

Zamówienia, umowa 

1. Licencjodawca dopuszcza możliwość składania zamówień w ramach Akcji:   

a) przy pomocy przedstawiciela handlowego Licencjodawcy;  

b) przy pomocy przedstawiciela handlowego Licencjodawcy, w ramach kanału telesprzedaży.  

2. Akcja trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wszelkie zamówienia złożone po tym dniu nie będą 

przyjmowane. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Akcji. 

3. W związku ze złożeniem zamówienia Licencjobiorca zobowiązany jest podać wszystkie wymagane 

przez Licencjodawcę informacje.   

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć podanie wszystkich prawidłowych informacji i złożenie 

wszystkich oświadczeń wymaganych przez Licencjodawcę. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę 

jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i, przez odesłanie, Regulaminu Korzystania.  

https://www.kancelaria-prawna.lex.pl/


5. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Licencjodawcę dochodzi do zawarcia umowy z Licencjobiorcą, 

której przedmiot określa zamówienie, a prawa i obowiązki stron w ramach tej umowy określają 

Regulamin, Regulamin Korzystania, a także obowiązujące przepisy prawa.  Licencje udzielane w ramach 

Akcji mają charakter niewyłączny i niezbywalny. Oznacza to, że Licencjobiorca nie ma prawa 

przenoszenia praw do ww. licencji na inne podmioty. Licencjodawca nie może też udostępniać LEX ani 

jego fragmentów innym osobom lub podmiotom. Naruszenie przez Licencjobiorcę niniejszego punktu 

uprawnia Licencjodawcę do rozwiązania zawartej w ramach Akcji umowy na korzystanie z LEX ze 

skutkiem natychmiastowym. 

6. W przypadku, gdy pakiety udostępnione Licencjobiorcy w ramach dodatkowych licencji na LEX, o 

których mowa w § 1 pkt 3, umożliwiają dostęp do dodatkowej usługi: 

a) zwanej „Infolinią Prawa Pracy”, „Infolinią Zamówień Publicznych”, „Infolinią Pomocy 

Społecznej” lub/i „Infolinią Prawo Oświatowe”,  zastosowanie do tej usługi (każdej z tych usług) 

mają postanowienia OWU Infolinii, a złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest 

równoznaczne z akceptacją jego postanowień; 

b) zwanej „Infolinią Podatkową”  zastosowanie do tej usługi mają postanowienia Regulaminu 

Infolinii, a złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją jego 

postanowień. 

7. Osoba składająca w imieniu Licencjobiorcy zamówienie, składając je oświadcza, że jest do tego w 

pełni uprawniona.        

8. Gdyby okazało się, że Licencjobiorca w zamówieniu podał dane nieprawdziwe lub osoba, która 

złożyła zamówienie w imieniu Licencjobiorcy, nie była do tego uprawniona, wówczas Licencjodawca 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa została już zawarta, 

rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 5 

Okres abonamentowy, wynagrodzenie, ilość dostępów 

1. Licencjodawca oświadcza, że długość okresu abonamentowego dla licencji udzielonych w ramach 

Akcji, w którym Licencjobiorca ma prawo korzystać z LEX, wynosi 3 miesiące.   

2. Licencje udzielone w ramach Akcji mają charakter nieodpłatny w związku z czym Licencjobiorca nie 

będzie zobowiązany do uregulowania na rzecz Licencjodawcy żadnego wynagrodzenia z tytułu 

uzyskania w ramach Akcji dostępu do LEX. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że postanowienia Regulaminu odnoszą się wyłącznie do 

licencji udzielonych w ramach Akcji, tj. do dodatkowych licencji na dostęp do LEX udzielanych w 

związku ze złożeniem zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a lub b Regulaminu. W szczególności 

wzięcie udziału w Akcji nie wpływa w żaden sposób na warunki obowiązujących i zawieranych między 

Licencjobiorcą a Licencjodawcą (innych niż zawierana w ramach Akcji) umów, w tym na warunki 

umowy zawartej wskutek złożenia zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a lub b Regulaminu. 

4. Licencje udzielone w ramach Akcji zapewniają taką samą ilość dostępów do LEX, jak ilość dostępów 

do publikacji elektronicznych, które mają zostać udostępnione Licencjobiorcy na mocy zamówienia, o 

którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a lub b Regulaminu; w przypadku gdy zamówienie, o którym mowa w § 3 

pkt 2 lit. a lub b Regulaminu, przewiduje różne liczby dostępów dla różnych publikacji elektronicznych, 

w ramach Akcji dochodzi do udzielenia dostępów do LEX w ilości odpowiadającej najwyższej z tych 

liczb. 

5. Licencjodawca nie zapewnia i nie przewiduje podejmowania jakichkolwiek czynności w zakresie 

przypisywania dostępów do LEX użytkownikom końcowym. Wszelkie czynności z tym związane 

spoczywają na Licencjobiorcy i są dokonywane przez niego samodzielnie (bez udziału Licencjodawcy) 

na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzystania. 



 

§ 6 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Akcji i składania oraz realizacji zamówień mogą być składane drogą 
elektroniczną na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 
801 04 45 45. 
2. Reklamacje dotyczące wykonywania umowy licencyjnej na dostęp do LEX i korzystania z jej 
przedmiotu mogą być składane na zasadach opisanych w Regulaminie Korzystania. 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Licencjodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie 

trwania umowy na korzystanie z LEX. W szczególności zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany 

przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści 

Regulaminie, bądź też Licencjodawca dokona takich zmian natury technologicznej w LEX, które nie 

zostały przewidziane w treści Regulaminu.   

2. Jeżeli Licencjodawca będzie zainteresowany związaniem Licencjobiorcy nowym lub zmienionym 

Regulaminem, to winien wysłać ich treść na adres Licencjobiorcy, na co najmniej 14 dni przed wejściem 

w życie tego Regulaminu (o zachowaniu tego terminu będzie decydować data wysłania, a nie data 

doręczenia). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego lub nowego Regulaminu 

Licencjobiorca nie dokona wypowiedzenia umowy na korzystanie z LEX z zachowaniem 14-dniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, odpowiednio nowy lub 

zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej 

jednak niż z datą jego wejścia w życie.    

3. W przypadku niezachowania trybu opisanego w ust. 2 powyżej, nowy ani zmieniony Regulamin nie 

będzie miał zastosowania do Licencjobiorcy; będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin. Dla 

uniknięcia wątpliwości, podkreśla się zatem, iż opublikowanie przez Licencjodawcę nowego lub 

zmienionego Regulaminu, np. na stronie internetowej Licencjodawcy, nie powoduje zmiany umowy na 

korzystanie z LEX, o ile nowy lub zmieniony Regulamin nie zostanie doręczony Licencjobiorcy przez 

Licencjodawcę w trybie opisanym w ust. 2 powyżej.   

4. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej 

pod adresem: http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych 

w ramach Akcji od tego dnia, chyba że Licencjodawca postanowi inaczej.    

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
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