
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

DOTYCZĄCEJ ZAKUPU LICENCJI NA KORZYSTANIE Z SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ „LEX” W 

OKRESIE STANU EPIDEMII COVID-19  

(z dnia 24 lipca 2020 r.) 

I. Definicje podstawowych pojęć 

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 akcję promocyjną dotyczącą zakupu licencji na korzystanie z systemu 

informacji prawnej „LEX” w okresie stanu epidemii COVID-19, organizowaną przez Licencjodawcę w 

okresie i na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym w Dziale II. Regulaminu;   

„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, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; kapitał 

zakładowy: PLN 19,919,527.00; numer BDO  000110936; Licencjodawca posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;    

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

Regulaminem) konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny, spełniającą warunki określone w Dziale III. 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 w ramach gamy „LEX”, udostępniany 

w ramach Akcji na warunkach promocyjnych w niej określonych;     

„OWU LEX” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Ogólne warunki umowy dotyczące 

korzystania przez niekonsumentów z publikacji elektronicznych „LEX” Nr 2/2020”; 

 „licencjach imiennych” – należy przez to rozumieć licencje imienne w rozumieniu OWU LEX;   

„wariancie odnawialnym” – należy przez to rozumieć wariant odnawialny w rozumieniu OWU LEX.    

II. Postanowienia ogólne. Czas trwania Akcji promocyjnej i jej istota.  

1. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu:   

a) pojęcia użyte w jego treści odnośnie do Licencjobiorców mają znaczenie wynikające z OWU LEX;   

b) do umów zawartych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w ramach Akcji zastosowanie mają 

postanowienia OWU LEX.   

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

zwiększenia sprzedaży publikacji elektronicznych LEX, zainteresowania potencjalnych klientów ofertą 

Licencjodawcy i zachęcenia ich do zawierania umów licencyjnych na korzystanie z LEX. 

3. Akcja promocyjna określona Regulaminem trwa od dnia jej ogłoszenia do upływu ostatniego dnia 

stanu epidemii w rozumieniu ust. 4 poniżej. Oznacza to, że tylko w tym okresie mogą być przyjmowane 

zamówienia/zawierane umowy na korzystanie z LEX na warunkach specjalnych określonych w ust. 6 

poniżej.  

4. Za stan epidemii należy rozumieć stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony na 

całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.   



5. Licencjodawca może postanowić o zmianie terminu zakończenia Akcji i poinformować o tym na 

swojej stronie internetowej lub poprzez komunikację elektroniczną (e-mailem).  

6. W ramach Akcji Licencjodawca udziela Licencjobiorcom niewyłącznych i niezbywalnych licencji na 

korzystanie z LEX na poniższych specjalnych warunkach:  

• licencje udzielane są tylko Licencjobiorcom spełniającym warunki opisane w Dziale III. Regulaminu; 

• licencje udzielane są tylko w wariancie imiennym (licencje imienne) w rozumieniu OWU LEX; 

• umowy zawierane w ramach Akcji mogą być tylko w wariancie odnawialnym w rozumieniu OWU 

LEX, przy czym Licencjobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w okresie pierwszych 12 

miesięcy trwania umowy w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia równego 1-miesięcznemu okresowi rozliczeniowemu wskazanemu w umowie, a 

jeśli takiego okresu nie wskazano, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia;  

• wynagrodzenie określone w umowie należne Licencjodawcy może być płatne jednorazowo lub w 

miesięcznych lub kwartalnych okresach rozliczeniowych, o czym decyduje treść zawartej z 

Licencjodawcą umowy.  

III. Warunki uczestnictwa w Akcji    

1. Licencjodawca oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do 

Licencjobiorców, którzy w chwili złożenia zamówienia tzw. nowymi klientami, tj. nie posiadają 

żadnych aktywnych licencji na odpłatne korzystanie z LEX (w jakiejkolwiek jego wersji) czy innego 

produktu elektronicznego (w tym oprogramowania narzędziowego) wydawanego przez 

Licencjodawcę.  

2. Licencjodawca zastrzega, że oferta udostępniona w ramach Akcji:  

a) nie jest skierowana do osób niespełniających warunków określonych w ust. 1 powyżej; osoby takie 

nie mogą być Licencjobiorcami;  

b) jest aktualna wyłącznie w odniesieniu do Licencjobiorców, którzy deklarują w zamówieniu że nie 

będą udostępniać LEX osobom trzecim;  

c) niezależnie od wymogu zawartego w ust. 1 - nie jest dostępna dla Licencjobiorców lub 

użytkowników końcowych, w stosunku do których Licencjodawca posiada w dacie złożenia 

zamówienia wymagalną wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu.    

3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia lub posiadania przez Licencjobiorców 

oraz użytkowników końcowych statusu lub warunków uprawniających do korzystania z oferty 

udostępnianej w ramach Akcji. W razie stwierdzenia nieposiadania statusu lub niespełniania choćby 

jednego z warunków, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub – 

gdy umowa o korzystanie z LEX została już zawarta – rozwiązania tej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, a nadto możliwość złożenia do właściwego organu samorządu zawodowego, do 

którego Licencjobiorca należy, wniosku o wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.   

IV. Zamówienia  

1. Licencjodawca dopuszcza możliwość składania zamówień na LEX wyłącznie w okresie trwania Akcji i 

tylko:   

a) przy pomocy przedstawiciela handlowego Licencjodawcy;  

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

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

przez Licencjodawcę, a niezbędne do realizacji zamówienia, informacje.  



3. 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 OWU LEX.   

4. W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. a powyżej, po wypełnieniu i złożeniu zamówienia przez 

przedstawiciela handlowego Licencjodawcy, Licencjodawca niezwłocznie prześle Licencjobiorcy na 

adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu wiadomość elektroniczną 

zawierającą w swej treści link, którego kliknięcie przez Licencjobiorcę oznaczać będzie potwierdzenie 

złożenia zamówienia przez Licencjobiorcę. Po wykonaniu przez Licencjobiorcę ww. czynności 

Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę o przyjęciu tego zamówienia, niezwłocznie przesyłając 

potwierdzenie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę 

w zamówieniu.        

5. W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. c powyżej, po wypełnieniu i złożeniu zamówienia przez 

przedstawiciela handlowego Licencjodawcy, zgodnie z zarejestrowanymi oświadczeniami  

Licencjobiorcy, Licencjodawca niezwłocznie prześle Licencjobiorcy na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu wiadomość elektroniczną zawierającą w swej treści 

link, którego kliknięcie przez Licencjobiorcę oznaczać będzie potwierdzenie złożenia zamówienia 

przez Licencjobiorcę. Po wykonaniu przez Licencjobiorcę ww. czynności Licencjodawca powiadomi 

Licencjobiorcę o przyjęciu tego zamówienia, niezwłocznie przesyłając potwierdzenie w wersji 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu.  

6. 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, OWU LEX, a także obowiązujące przepisy prawa.   

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 na korzystanie z LEX została 

już zawarta, rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nadto, w przypadkach 

opisanych w zdaniu poprzednim, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do złożenia do właściwego 

organu samorządu zawodowego, do którego Licencjobiorca lub ww. osoba należy, wniosku o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.        

V. Okres abonamentowy, umowa w wariancie odnawialnym  

1. Licencjodawca oświadcza, że z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, długość okresu abonamentowego, w 

którym Licencjobiorca ma prawo korzystać z LEX określa umowa, jednak wynosi on nie mniej niż 12 

miesięcy i podlega automatycznemu przedłużeniu na zasadach opisanych w OWU LEX.   

2. Warunki dotyczące wariantu odnawialnego, w tym okresu abonamentowego i jego 

automatycznego przedłużenia, a także waloryzacji wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy 

w wariancie odnawialnym, określają OWU LEX w zakresie dotyczącym tego wariantu. Składając 

zamówienie w ramach Akcji Licencjobiorca oświadcza, że zna te warunki i akceptuje je bez 

zastrzeżeń.   

VI. Wynagrodzenie, warunki płatności  

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, wynagrodzenie należne Licencjodawcy zostanie obliczone na 

podstawie cen wskazanych w ofercie Licencjodawcy przedstawionej Licencjobiorcy przed złożeniem 



zamówienia, w drodze indywidualnego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem 

przedstawiciela handlowego Licencjodawcy w ramach kontaktu osobistego.   

2. Do wynagrodzenia należnego Licencjodawcy zostanie doliczony podatek od towarów i usług w 

stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.    

3. Wynagrodzenie należne Licencjodawcy od Licencjobiorcy z tytułu realizacji umowy na korzystanie z 

LEX jest płatne w terminie i w sposób wskazany w umowie, na rachunek bankowy Licencjodawcy.   

4. Licencjodawca prześle Licencjobiorcy elektroniczną fakturę VAT na podany przez Licencjobiorcę w 

zamówieniu adres e-mail niezwłocznie po jej wystawieniu. Postanowienie to nie ma zastosowania, 

jeśli Licencjobiorca w umowie wyraźnie zaznaczy, że nie godzi się na otrzymanie faktury 

elektronicznej.  

5. Jednocześnie zastrzega się, że w związku z zawarciem umowy w wariancie odnawialnym, 

wynagrodzenie wskazane w umowie na korzystanie z LEX podlega waloryzacji na zasadach 

opisanych w OWU LEX. Składając zamówienie obejmujące wariant odnawialny, Licencjobiorca 

oświadcza, że zna te warunki i akceptuje je bez zastrzeżeń.    

VII. Postanowienia końcowe 

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

trwania Akcji. W szczególności zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, 

zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminie.  

Regulamin w nowej wersji nie ma zastosowania do Licencjobiorców, którzy zawarli umowy na 

podstawie poprzedniej wersji Regulaminu, tj. wersji, która obowiązywała w dacie zawarcia umowy.  

2. Reklamacje dotyczące Akcji i składania oraz realizacji zamówień mogą być składane e-mailem na 

adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub pod numerem telefonu: 801 04 45 45. 

3. Reklamacje dotyczące wykonywania Umowy i korzystania z jej przedmiotu mogą być składane na 

zasadach opisanych w OWU LEX.  

4. Postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych określają OWU LEX.  

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu byłoby sprzeczne względem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa ochrony danych osobowych, w miejsce tych 

sprzecznych postanowień Regulaminu stosuje się ww. przepisy prawa.  

6. Spory powstałe na tle Akcji będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze 

względu na adres siedziby Licencjodawcy. 

7. Postanowienia dot. ochrony danych osobowych i ich przetwarzania znajdują się odpowiednio w 
OWU LEX oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: 
http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.  
 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2020 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w 

ramach Akcji od tego dnia, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.     

9. Regulamin zastępuje dotychczasowy „Regulamin akcji promocyjnej dotyczącej zakupu licencji na 

korzystanie z systemu informacji prawnej „LEX” w okresie stanu epidemii covid-19 z dnia 27 kwietnia 

2020 r.” 
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