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 [Dział 1 – Definicje] 

§ 1 

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane z wielkiej litery oznaczają: 

Adres Kontaktowy – adres strony Umowy świadczeń partnerskich w ramach Programu Przyjazna Przychodnia 
wskazany w Umowie jako adres do kontaktu. Adres ten jest w ramach Umowy traktowany jak adres skuteczny 
do doręczeń pod warunkiem wysłania przesyłki do adresata w formie dokumentu drukowanego na adres 
pocztowy. 

Audyt – Audyt Przyjazna Przychodnia zdefiniowany szczegółowo przez metodykę świadczenia usługi Audyt 
Przyjazna Przychodnia, oparty na zdefiniowanych w tejże metodyce parametrach standardów obsługi pacjenta 
w placówkach lecznictwa otwartego w Polsce. Metodyka jest udostępniana Partnerowi podczas wizyt 
audytowych, w zakresie następujących dokumentów (elementów metodyki): ankieta audytowa, raport z 
audytu.proces obejmujący: przeprowadzenie pierwszej wizyty audytowej, opracowanie raportu z audytu i 
przeprowadzenie drugiej wizyty audytowej podczas której omawiany jest raport z audytu. Audyt prowadzony 
jest w oparciu o metodykę opracowaną przez zespół ekspertów w ramach projektu „Audyt Przyjazna 
Przychodnia, Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w 
niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2. Metodyka obejmuje ponad 60 ocenianych parametrów szczegółowych 
decydujących o ocenie końcowej audytu i o wyróżnieniu placówki Certyfikatem. Parametry szczegółowe są 
zdefiniowane w sposób niewątpliwy, sprawdzalny i obiektywny. Metodyka jest w sposób ciągły aktualizowana  
przez Koordynatora począwszy od 1 stycznia 2013 roku. 

Certyfikat – certyfikat Przyjazna Przychodnia wydany Partnerowi, poświadczający spełnienie kryteriów Audytu 
Przyjazna Przychodnia w placówce, której certyfikat dotyczy oraz wyróżnik jednostek opieki zdrowotnej 
należących do elitarnego grona Placówek zapewniających swoim pacjentom wysoki standard obsługi. 

Godło Promocyjne – znak graficzny określony w księdze identyfikacji wizualnej Programu stanowiącej Załącznik 
do Regulaminu Świadczeń Partnerskich Programu Przyjazna Przychodnia, obejmujący treść „Przyjazna 
Przychodnia” prezentowaną w unikalnym układzie kolorystycznym, unikalną czcionką, w unikalnych 
proporcjach, z unikalnymi elementami zdobniczymi, stanowiący wartość niematerialną i prawną, do której 
autorskimi prawami majątkowymi dysponuje Koordynator. 

Licencja – licencja udzielona Partnerowi przez Koordynatora na posługiwanie się Godłem Promocyjnym. 

Koordynator – Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Tuned Solutions sp. z o.o. mająca status instytucji non-
profit, posiadająca numer KRS 0000359615, NIP 6342752746 i REGON 241637216, mająca wszelkie 
pełnomocnictwa i prawa niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

Pakiet Ekspert – pakiet świadczeń realizowanych przez Koordynatora na rzecz Partnera, zdefiniowany 
szczegółowo w Regulaminie Świadczeń Partnerskich Programu Przyjazna Przychodnia. 

Pakiet Standard – pakiet świadczeń realizowanych przez Koordynatora na rzecz Partnera, zdefiniowany 
szczegółowo w Regulaminie Świadczeń Partnerskich Programu Przyjazna Przychodnia. 

Partner – przedsiębiorstwo lub inna organizacja reprezentująca Placówkę wyróżnioną Certyfikatem, z którą jest 
zawarta ważna Umowa. 

Placówka – jednostka opieki zdrowotnej posiadająca lokalizację określoną co najmniej w takim stopniu 
szczegółowości, który uniemożliwia identyfikację dwóch różnych placówek jako jednej placówki. W 
szczególności, położenie geograficzne jednostki jest oznaczone co do nazwy miejscowości, kodu pocztowego 
miejscowości oraz nazwy ulicy, alei, ronda bądź placu. Wyjątek dotyczy miejscowości do 20 000 mieszkańców, 
w przypadku których geograficzna lokalizacja placówki nie wymaga oznaczenia co do nazwy ulicy, alei, ronda 
bądź placu. 

Program – Program Przyjazna Przychodnia stanowiący kontynuację projektu „Audyt Przyjazna Przychodnia, 
Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej” realizowanego w okresie 01.2011 – 12.2012 przez Agencję Rozwoju Lokalnego SA 
z siedzibą w Jaworznie. 
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Przyjazna Przychodnia – systemowe ogólnopolskie rozwiązanie na rzecz branży medycznej, zainicjowane w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2., mające na celu podnoszenie 
standardu obsługi pacjenta w Placówkach ochrony zdrowia na terenie Polski, poprzez Audyt i świadczenia 
partnerskie promocyjne, doradcze, szkoleniowe i sieciowe. 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczeń partnerskich Programu. 

Strona Internetowa Programu – strona internetowa dostępna pod adresem www.przyjaznaprzychodnia.info. 

Tablica Promocyjna – Tablica Promocyjna wydawana Partnerowi wraz z Certyfikatem, prezentująca w 
szczególności nazwę Placówki i Godło Promocyjne. 

Umowa – umowa świadczeń pakietowych w ramach Programu Przyjazna Przychodnia zawarta pomiędzy 
Koordynatorem i Partnerem. 
 

[Dział 2 – Postanowienia ogólne] 

§ 2 

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Koordynatora na rzecz promocji i wspierania jakości obsługi 
pacjenta w Placówkach lecznictwa otwartego na terenie Polski, w ramach Programu Przyjazna 
Przychodnia. 

2. Regulamin określa zakres i warunki udzielania przez Koordynatora na rzecz Partnerów licencji na 
korzystanie z Godła Promocyjnego oraz świadczenia przez Koordynatora na rzecz Partnerów usług 
promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i sieciowych. 

§ 3 

1. Koordynator świadczy Partnerom usługi zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem oraz obowiązującym 
prawem na obszarze Polski, z zachowaniem wymaganej jakości. 

2. Partner zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu, w tym do terminowego 
uiszczania opłat określonych w Umowie. 

3. Regulamin w aktualnej wersji jest przedstawiany Partnerowi wraz z Umową, będzie stale dostępny na 
Stronie Internetowej Programu od 1 stycznia 2013 roku i może zostać w każdym czasie dostarczony 
Partnerowi na jego życzenie. 

 

[Dział 3 – Rodzaje i zakres świadczeń realizowanych przez Koordynatora na rzecz Partnerów] 

[Rozdział 1 – Pakiet Standard] 

§ 4 

W ramach Pakietu Standard, Koordynator realizuje na rzecz Partnera następujące świadczenia zgodnie z 
Umową, w odniesieniu do Placówki wyróżnionej Certyfikatem reprezentowanej przez Partnera: 

1. udzielenie licencji na posługiwanie się Godłem Promocyjnym, 

2. realizowanie co najmniej jednego jednodniowego szkolenia w każdym kwartale kalendarzowym, 
kierowanego do kadr placówek ochrony zdrowia, na które są zapraszane dwie osoby oddelegowane przez 
Placówkę na szkolenie, 

3. udostępnianie serwisu prawnego obejmującego regularnie co miesiąc: informację prawną o zmianach, 
jakie nastąpiły w danym miesiącu kalendarzowym oraz wypowiedź ekspercką radcy prawnego na temat 
istotnego i aktualnego problemu prawnego poruszanego w środowisku menedżerów opieki zdrowotnej w 
Polsce, 

4. prezentowanie Placówki na interaktywnej mapie Placówek Partnerów Programu, 

5. promowanie Placówki poprzez zamieszczanie jej w Katalogu Przyjazna Przychodnia, 

6. pozycjonowanie Placówki w internecie, 

http://www.przyjaznaprzychodnia.info/
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7. promowanie Placówki w mediach ekranowych, radiowych, drukowanych i elektronicznych, w ramach 
zawartych pomiędzy Koordynatorem i operatorami medialnymi umów partnerskich, 

8. udostępnianie serwisu wiedzy branżowej na Stronie Internetowej Programu, 

9. dostarczanie Placówce materiałów promocyjnych do ekspozycji w Placówce, 

10. realizowanie konferencji dedykowanych Partnerom Programu, 

11. realizowanie świadczeń sieciowych na rzecz sieci Partnerów Programu, w szczególności takich jak 
zapewnianie zniżek na usługi promocyjne, doradcze i szkoleniowe realizowane przez Koordynatora poza 
Umową na rzecz Partnera oraz negocjowanie zniżek na dostawy towarów, produktów i usług oferowanych 
przez podmioty trzecie. 

 

[Rozdział 2 – Pakiet Ekspert] 

§ 5 

W ramach Pakietu Ekspert, Koordynator realizuje na rzecz Partnera następujące świadczenia zgodnie z Umową, 
w odniesieniu do Placówki wyróżnionej Certyfikatem reprezentowanej przez Partnera: 

1. realizowanie co najmniej jednego jednodniowego szkolenia w każdym kwartale kalendarzowym, 
kierowanego do kadr placówek ochrony zdrowia, na które są zapraszane dwie osoby oddelegowane przez 
Placówkę na szkolenie, 

2. udostępnienie obsługi prawnej obejmującej możliwość bieżących konsultacji z radcą prawnym według 
zasad określonych w par. 13, 

3. udzielenie licencji na posługiwanie się Godłem Promocyjnym, 

4. udostępnianie serwisu prawnego obejmującego regularnie co miesiąc: informację prawną o zmianach, 
jakie nastąpiły w danym miesiącu kalendarzowym oraz wypowiedź ekspercką radcy prawnego na temat 
istotnego i aktualnego problemu prawnego poruszanego w środowisku menedżerów opieki zdrowotnej w 
Polsce, 

5. prezentowanie Placówki na interaktywnej mapie Placówek wyróżnionych Certyfikatem, 

6. promowanie Placówki poprzez zamieszczanie jej w Katalogu Przyjazna Przychodnia, 

7. pozycjonowanie Placówki w Internecie, 

8. promowanie Placówki w mediach ekranowych, radiowych, drukowanych i elektronicznych,  

9. udostępnianie serwisu wiedzy branżowej na Stronie Internetowej Programu, 

10. dostarczanie Placówce materiałów promocyjnych do ekspozycji w Placówce, 

11. realizowanie konferencji dedykowanych Partnerom Programu, 

12. realizowanie świadczeń sieciowych na rzecz Partnera, w szczególności takich jak zapewnianie zniżek na 
usługi doradcze i szkoleniowe realizowane poza Umową na rzecz Partnera oraz negocjowanie zniżek na 
dostawy towarów, produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie. 

 

[Rozdział 3 – Indywidualny Numer Klienta i Karta Partnera Programu Przyjazna Przychodnia] 

§ 6 

Do 60 dni od zawarcia Umowy Koordynator przydziela Partnerowi Kartę Partnera Programu Przyjazna 
Przychodnia wraz z Indywidualnym Numerem Klienta (INK). Karta uprawnia Partnera do: 

1. uzyskania pełnego dostępu do funkcjonalności Strony Internetowej Programu, w tym do pełnej informacji 
o szkoleniach i usługach doradczych oferowanych w ramach Programu, branżowej bazy wiedzy, edycji 
profilu Placówki wyróżnionej Certyfikatem reprezentowanej przez Partnera, 
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2. zamieszczania na Stronie Internetowej Programu informacji o świadczeniach realizowanych przez 
Placówkę, 

3. świadczeń w zakresie obsługi prawnej, w przypadku realizacji na rzecz Partnera Pakietu Ekspert. 

 

[Rozdział 4 – Warunki licencji na posługiwanie się Godłem Promocyjnym] 

[Podrozdział 1 – Ogólne warunki Licencji] 

§ 7 

1. Licencja na posługiwanie się Godłem Promocyjnym jest udzielana przez Koordynatora na okres realizacji 
przedmiotu Umowy, niezależnie od wydania Certyfikatu i Tablicy Promocyjnej. 

2. Jedna Licencja dotyczy jednej i tylko jednej Placówki wyróżnionej Certyfikatem reprezentowanej przez 
Partnera. W oparciu o zawartą Umowę Godło może być, przez Partnera lub upoważnione przez niego 
podmioty, użytkowane i prezentowane wyłącznie w odniesieniu do tej Placówki. W przypadku ekspozycji 
Godła Promocyjnego na nośniku informacji odnoszącym się także bądź wyłącznie do produktów, usług, 
placówek lub przedsiębiorstw innych niż ta Placówka (np. główna strona internetowa operatora 
sieciowego), Partner jest zobowiązany doprowadzić do zamieszczenia przy Godle Promocyjnym informacji 
o lokalizacji Placówki, której  dotyczy Godło Promocyjne. 

3. W okresie ważności Umowy, Partner jest zobowiązany utrzymać bądź podnosić standard obsługi pacjenta 
w reprezentowanej przez niego Placówce, której dotyczy prawo posługiwania się Godłem Promocyjnym. 

4. Koordynator oświadcza, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do Godła Promocyjnego w 
zakresie niezbędnym do umożliwienia wykorzystania Godła Promocyjnego przez Partnera i na rzecz 
Partnera w pełni jego praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu. 

 

[Podrozdział 2 – Obowiązki Koordynatora w zakresie Licencji] 

§ 8 

Koordynator jest zobowiązany w ramach Licencji: 

1. promować w skali co najmniej ogólnopolskiej Przyjazną Przychodnię jako markę wyróżniającą Placówki 
zapewniające wysoki standard w obsłudze pacjenta, 

2. realizować w trybie ciągłym ogólnopolską promocję reprezentowanej przez Partnera Placówki 
wyróżnionej Certyfikacją poprzez zamieszczenie i udostępnianie informacji o niej na interaktywnej mapie 
Placówek Partnerów Programu, udostępniającej szczegółowe profile takich Placówek, dostępnej na 
Stronie Internetowej Programu, 

3. realizować w trybie ciągłym ogólnopolską promocję reprezentowanej przez Partnera Placówki 
wyróżnionej Certyfikacją poprzez zamieszczanie jej w aktualizowanym najrzadziej raz w roku drukowanym 
i elektronicznym Katalogu Przyjazna Przychodnia, dystrybuowanym do wszystkich Partnerów Programu, 
pacjentów, mediów, regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Marszałkowskich, 
ekspertów w opiece zdrowotnej w Polsce oraz przedstawicieli środowisk eksperckich w opiece zdrowotnej 
na terenie Polski, 

4. realizować w trybie ciągłym ogólnopolską promocję reprezentowanej przez Partnera Placówki 
wyróżnionej Certyfikacją poprzez pozycjonowanie Placówki w internecie według haseł kluczowych 
zawierających w szczególności nazwę Placówki, słowa określające zakresy realizowanych przez nią 
świadczeń zdrowotnych oraz nazwę miejscowości w której Placówka jest zlokalizowana, 

5. realizować w trybie ciągłym ogólnopolską promocję reprezentowanej przez Partnera Placówki 
wyróżnionej Certyfikacją poprzez promowanie Placówki w mediach ekranowych, radiowych, drukowanych 
i elektronicznych, w szczególności reprezentowanych przez patronów Programu. Aktualna lista patronów 
programu jest dostępna na Stronie Internetowej Programu, 
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6. dostarczać Partnerowi nie rzadziej niż raz w roku komplet materiałów poligraficznych i innych produktów 
promocyjnych do ekspozycji w Placówce, promujących elitarny status Placówki jako wyróżnionej 
Certyfikatem za najwyższą jakość w obsłudze pacjentów, 

7. realizować nie rzadziej niż raz w roku konferencję ogólnopolską dedykowaną Partnerom Programu 
obejmującą inspirujący program merytoryczny, na którą to konferencję Partner otrzymuje zaproszenia dla 
dwóch osób w odniesieniu do jednej reprezentowanej przez niego Placówki wyróżnionej Certyfikatem, 

8. chronić Godło Promocyjne przed użytkowaniem go w sposób niezgodny z Umową bądź zasadami etyki. 

 

[Podrozdział 3 – Prawa Partnera w zakresie Licencji] 

§ 9 

Partner jest uprawniony w ramach Licencji do: 

1. zamieszczenia Tablicy Promocyjnej w widocznym miejscu w Placówce wyróżnionej Godłem Promocyjnym i 
utrzymania tego oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, 

2. stosowania Godła Promocyjnego we wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych Partnera oraz 
posługiwania się Godłem Promocyjnym w komunikacji z pacjentami i innymi podmiotami zewnętrznymi, 

3. korzystania z świadczeń realizowanych przez Koordynatora na jego rzecz, określonych w par. 8. 

 

[Podrozdział 4 – Obowiązki Partnera w zakresie Licencji] 

§ 10 

Partner jest zobowiązany w ramach Licencji do: 

1. utrzymania oznakowania Placówki Tablicą Promocyjną przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, 

2. utrzymania na stronie internetowej Placówki bądź na stronie internetowej Partnera Godła Promocyjnego 
wraz z informacją o tym, że Placówka jest wyróżniona Godłem Promocyjnym, 

3. używania Godła Promocyjnego w sposób godny, wyłącznie w celu promowania wysokiej jakości obsługi 
pacjenta w Placówce. Dozwolona forma graficzna stosowania Godła Promocyjnego na nośnikach 
elektronicznych, drukowanych, tłoczonych i podobnych jest zdefiniowana w załączniku 1 do Regulaminu 
(Księga identyfikacji wizualnej Godła Promocyjnego Przyjazna Przychodnia), 

 

[Podrozdział 5 – Pola eksploatacji i sublicencjonowanie] 

§ 11 

1. Partner ma prawo do wykorzystania, w zakresie Licencji, Godła Promocyjnego na następujących polach 
eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie różnymi technikami: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową oraz na różnych nośnikach: papierowych, magnetycznych, cyfrowych; 

b. wprowadzenie do obrotu na nośnikach w szczególności takich, jak płyta CD, materiał drukowany, 
wersja elektroniczna dostępna online; 

c. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci komputerowych, a także do Internetu; 

d. zamieszczanie całości w różnych formach audiowizualnych i multimedialnych w celu promocji; 

e. opracowywanie graficzne, jedynie w zakresie zmiany formatu zapisu elektronicznego i w zakresie 
zmiany rozdzielczości; 

f. tłumaczenie na języki obce. 
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2. Partnerowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie wykorzystania Godła Promocyjnego. 
Jednakże Partner może, udostępniać Godło Promocyjne do wykorzystania innym podmiotom (np. 
wydawcom czasopism zdrowotnych), o ile takie udostępnianie ogranicza się do promocji reprezentowanej 
przez niego Placówki wyróżnionej Certyfikatem. 

3. Za działania i zaniechania podmiotów upoważnionych przez Partnera do posługiwania się Godłem 
Promocyjnym Partner odpowiada z mocy Regulaminu jak za swoje własne. 

 

[Rozdział 5 – Realizowanie szkoleń na rzecz Partnera] 

§ 12 

1. Szkolenia realizowane przez Koordynatora, w ramach Umowy, na rzecz Partnera, odbywają się na terenie 
Polski. Koordynator zastrzega sobie prawo wyboru lokalizacji, w jakich szkolenia są realizowane, przy 
dołożeniu starań o zapewnienie dogodności dojazdu uczestnikom oddelegowanym przez Partnera na 
szkolenie. 

2. Koordynator zaprasza na szkolenie uczestników, ze strony Placówki reprezentowanej przez Partnera, 
drogą e-mailową na adres do kontaktu po stronie Partnera wskazany w Umowie, informując, że 
zaproszenie dotyczy szkolenia realizowanego i finansowanego w ramach Umowy. 

3. Szkolenie jest realizowane w ramach Umowy bez dodatkowej odpłatności ze strony Partnera, pod 
warunkiem, że reprezentowana przez Partnera Placówka oddelegowuje na szkolenie uczestników w liczbie 
nie większej i nie częściej niż jest to określone w par.4 ust.2 lub par.5 ust.1, zależnie od tego, który z 
pakietów usług jest aktualnie świadczony na rzecz Placówki reprezentowanej przez Partnera. 

4. W oparciu o badanie zapotrzebowania na szkolenia, prowadzone cyklicznie z udziałem Partnerów 
Programu, Koordynator dokonuje wyboru rodzaju i programu szkolenia realizowanego w danym okresie w 
ramach Umowy. 

5. Koordynator może oferować Partnerowi dodatkowe szkolenia, które są dodatkowo płatne i z których 
Partner nie jest zobowiązany korzystać. 

6. Przez szkolenie jednodniowe rozumie się szkolenie trwające nie krócej niż 7 godzin dydaktycznych, z 
których każda jest równa 45 minutom zegarowym. 

7. Szkolenia niewykorzystane przez Partnera w danym kwartale kalendarzowym, oferowane mu w ramach 
Umowy poprzez zaproszenia kierowane do Placówki reprezentowanej przez Partnera, nie przechodzą na 
kolejny okres. Szkolenie oferowane Partnerowi w ramach Umowy uważa się za niewykorzystane, jeśli 
Partner w ciągu 7 dni od otrzymania informacji na adres kontaktowy podany w Umowie nie wyśle 
Koordynatorowi informacji zwrotnej zawierającej potwierdzenie udziału w szkoleniu. Z tytułu szkoleń 
niewykorzystanych Partnerowi nie przysługują żadne świadczenia ani odszkodowania. 

 

[Rozdział 6 – Realizowanie serwisu prawnego i obsługi prawnej na rzecz Partnera] 

§ 13 

1. Koordynator zapewnia Partnerom – w zależności od wybranego przez Partnera pakietu usług (par. 4 lub 
par. 5) : 

a. w ramach serwisu prawnego informację o zmianach prawnych z sektora prawa medycznego w 
danym miesiącu kalendarzowym, zwanej dalej Newsletterem; 

b. w ramach serwisu prawnego wypowiedź ekspercką radcy prawnego na temat bieżącego 
zagadnienia prawa medycznego; 

c. obsługę prawną polegającą na możliwości zadania pytania i uzyskaniu informacji prawnej 
przygotowanej przez wykwalifikowanego radcę prawnego  specjalizującego się w zakresie prawa 
medycznego, zwanej dalej obsługą prawną. 

2. Newsletter jest usługą realizowaną 1 raz w miesiącu zawierającą podsumowanie informacji prawnych o 
zmianach prawnych z sektora prawa medycznego, w tym o nadchodzących lub wchodzących w życie  
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aktach prawnych i ich celu, o istotnych zarządzeniach Prezesa NFZ i wybranych komunikatach 
Ministerstwa Zdrowia, informacje z samorządu zawodowego lekarzy, pielęgniarek i położnych, 
wzmianki prasowe z sektora medycznego, przy czym wybór treści zamieszczonych w Newsletterze  
należy do Koordynatora lub radcy prawnego przygotowującego Newsletter. 

3. Wypowiedź ekspercka wysyłana jest do Partnerów 1 raz w miesiącu i dotyczy  bieżącego, aktualnego i 
istotnego dla środowiska medycznego lub kadry zarządzającej podmiotem leczniczym zagadnienia 
prawnego, przy czym wybór treści należy do Koordynatora lub radcy prawnego przygotowującego 
wypowiedź. 

4. „Obsługa prawna” w rozumieniu Regulaminu to odpowiedź na postawione przez Partnera pytanie 
wymagająca specjalistycznej wiedzy prawnej, w tym z zakresu prawa medycznego, oparta na 
obowiązujących przepisach i ich wykładni – co do zasady – literalnej. W ramach informacji prawnej nie 
mieści się odpowiedź, która wymaga zapoznania się z dokumentami sprawy, odpowiedź będąca 
kompleksową oceną sytuacji prawnej czy też wskazująca alternatywne rozwiązania opisanej sytuacji, ze 
względu na bezpieczeństwo  Partnera; 

5. W ramach usługi „obsługa prawna" Partner ma prawo zadać do 12 pytań w kwartale kalendarzowym 
poprzez wpisanie tytułu pytania, przedstawienie opisu sytuacji oraz sformułowanie pytania, na które 
chce uzyskać odpowiedź z zastrzeżeniem, iż nie może być ono sformułowane w sposób, który 
wymagałby aby odpowiedź na zagadnienia przyjęła postać: pozwu, odpowiedzi na pozew, odwołania 
od decyzji, apelacji, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej lub innego pisma o charakterze 
procesowym.  

6. Odpowiedzi na pytania zadane przez Partnera w ramach usługi „obsługa prawna"  mają charakter 
informacji prawnej.  

7. Koordynator lub usługodawca świadczący usługę „obsługa prawna” (zwany dalej Usługodawcą) 
zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zapytanie prawne, w szczególności jeżeli: 

a. pytanie nie dotyczy kwestii prawnych; 

b. sformułowane pytanie lub opis stanu faktycznego uniemożliwiają w ocenie Usługodawcy udzielenie 
odpowiedzi na postawione pytanie, a Partner mimo wezwania nie uzupełnia stanu faktycznego 
pytania; 

c. gdy do udzielenia merytorycznej odpowiedzi konieczne jest zapoznanie się z treścią dokumentów, 
w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, 
orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji; 

d. gdy odpowiedzią ma być ocena słuszności podjętych lub podejmowanych przez Partnera  i inne 
podmioty działań lub ocena szans ich powodzenia – ocena szans powodzenia prowadzenia danego 
postępowania zależy bowiem od kompleksowego rozeznania sprawy, w tym od wnikliwej oceny 
wszystkich dokumentów mających związek ze sprawy; 

e. wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów 
wymiaru sprawiedliwości. 

8. Treści prawne udostępniane w Programie mają charakter wyłącznie informacyjny. Koordynator 
oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby informacje w nim udzielone zostały rzetelnie podane, były 
zgodne ze stanem prawnym oraz niewprowadzające w błąd. Koordynator zastrzega jednak, że nie 
ponosi  odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania 
informacji udzielonych Partnerowi w ramach usługi „obsługa prawna”. Koordynator w szczególności 
zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność udzielonych  treści oraz za 
skutki decyzji podejmowanych przez Partnerów lub osoby trzecie na podstawie uzyskanych treści. 

9. Usługa „obsługa prawna” jest realizowana na rzecz Partnera w ramach Pakietu Ekspert w następujących 
krokach: 

a. Partner składa Usługodawcy zapytanie prawne drogą e-mailową poprzez Stronę Internetową 
Programu podając w tym celu Indywidualny Numer Klienta oraz adres e-mail i kontaktowy numer 
telefoniczny, 



 

Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Tuned Solutions sp. z o.o. 
ul. Bałtycka 55c, 40-778 Katowice, tel/faks: 77 544 97 06, mailto: biuro@tunedsolutions.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, 
Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem 0000359615, kapitał zakładowy: 155 100,00 zł, w całości wniesiony 

rachunek bankowy nr 66 1140 2017 0000 4602 1159 6683 w banku BRE BANK S.A., NIP: 634-275-27-46, REGON: 241637216 

St
ro

n
a9

 

St
ro

n
a9

 

b. Usługodawca udziela Partnerowi odpowiedzi na zadane zapytanie prawne w ciągu 7 dni, przy czym 
termin ten może zostać wydłużony w wyjątkowych okolicznościach. W przypadku gdy zadane 
zapytanie wymaga doprecyzowania lub uszczegółowienia, Usługodawca może zadzwonić na podany 
przez Partnera numer kontaktowy w celu zdobycia dodatkowych informacji. 

c. Usługodawca może udzielić Partnerowi odpowiedzi na zadane zapytanie prawne drogą e-mailową 
lub telefoniczną, w terminie wskazanym w lit. b.  

 

[Rozdział 7 – Realizowanie świadczeń sieciowych na rzecz Partnera] 

§ 14 

1. Koordynator w ramach Umowy zapewnia Partnerowi znaczące zniżki na świadczone przez siebie usługi 
doradcze realizowane poza Umową i szkoleniowe realizowane poza Umową. 

2. Koordynator w ramach Umowy negocjuje na rzecz Partnera zniżki w cenach dostaw towarów, produktów i 
usług oferowanych przez podmioty trzecie. W przypadku takich dostaw Koordynator posługuje się swoją 
najlepszą wiedzą w wyborze dostawców tak, by rekomendować Partnerowi oferty wyłącznie dostawców 
sprawdzonych, to jest posiadających pozytywne referencje ich kontrahentów. Partner decyduje się na 
takie dostawy na własny koszt i ryzyko. 

 

[Dział 4 – Tryb postępowania reklamacyjnego] 

§ 15 

1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz z tytułu 
nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług stanowiących przedmiot realizacji 
Umowy są przez Koordynatora rozpatrywane ugodowo i z korzyścią dla Partnera. 

2. Reklamacje powinny zostać złożone niezwłocznie po zauważeniu problemu w formie  pisemnej lub ustnie, 
w dowolnym miejscu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i powinny zawierać: 

a. oznaczenie Partnera (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób 
prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze 
złożoną reklamacją); 

b. opis problemu, w tym wskazanie Partnera i konkretnej usługi – będącego podstawą złożenia reklamacji. 

3. W przypadku reklamacji składanej pisemnie, upoważniona osoba po stronie Koordynatora jest 
zobowiązana niezwłocznie potwierdzić przyjęcie reklamacji w formie pisemnej.. 

4. Koordynator dołoży wszelkich starań by rozpatrzyć reklamację w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej 
wpływu. Przyjmuje się, że droga rozpatrzenia reklamacji jest pisemna lub taka sama jak droga wpływu 
reklamacji. 

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w § 15 ust. 2. 

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, przysługujące z tytułu odszkodowania lub innej należności kwoty 
pieniężne zgodnie z decyzją Partnera zwracane są przelewem na rachunek bankowy albo zaliczane w 
formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za usługi świadczone przez Koordynatora na rzecz 
Partnera. 

 

[Dział 5 – Opóźnienia w uiszczaniu opłat] 

§ 16 

1. W przypadku opóźnienia Partnera w uiszczaniu opłat z tytułu Umowy wynoszącego 30 lub więcej dni, 
Koordynator może wstrzymać na rzecz Partnera realizację świadczeń o jakich mowa w par.4 lub par.5, 
zależnie od tego, na który pakiet świadczeń została z Partnerem zawarta Umowa. W takim przypadku 
Koordynator wysyła informację o wstrzymaniu realizacji świadczeń do Partnera na jego adres e-mailowy 
wskazany w danych do kontaktu w Umowie. 
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2. Odsetki od należności przeterminowanych z tytułu Umowy są naliczane w wysokości 12 procent rocznie 
przy założeniu kapitalizacji rocznej, a ich zapłata jest wymagana w przypadku gdy kwota naliczonych 
odsetek przekracza 10 zł. 

3. W przypadku zwłoki Partnera, w szczególności z więcej niż jednym świadczeniem okresowym (za okres 
przyjmuje się miesiąc kalendarzowy) względem Koordynatora i  spłaty niepełnej lub nie wszystkich 
należności, Koordynator zalicza wpłatę Partnera na poczet należności głównej najdawniej wymagalnej i 
związanych z nią zaległych należności ubocznych. 

 

[Dział 6 – Bezpieczeństwo informacji] 

§ 17 

1. Koordynator będzie wykorzystywać informacje i materiały uzyskane od Partnera jedynie na potrzeby 
realizacji celów wynikających z Umowy lub w celach benchmarkingowych. W tym celu Koordynator może 
sporządzać raporty zbiorcze wyników badań z udziałem wielu Partnerów i upowszechniać je bez wiązania 
wyników z wymienionymi z nazw Placówkami oraz Partnerami, których te wyniki dotyczą. Raporty, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, Koordynator może rozpowszechniać w następujących formach: 

1.1 publikacje, w szczególności takie jak podręczniki akademickie, artykuły prasowe, broszury i biuletyny 
informacyjne oraz publikacje elektroniczne (np. e-biuletyny, artykuły w serwisach informacyjnych); 

1.2 wypowiedzi w spotach telewizyjnych lub radiowych; 

1.3 materiały edukacyjne, szkoleniowe lub informacyjne wykorzystywane podczas szkoleń, konferencji i 
seminariów z udziałem podmiotów zaangażowanych w rozwój Programu; 

1.4 jako przykład dobrych praktyk w wywiadach i publikacjach, wymieniając Partnera lub Placówkę z 
nazwy.  

2. Koordynator zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania pozyskanych danych osobowych zgodnie 
z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw 2002 r., Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Administratorem danych osobowych Partnerów jest Koordynator. 

4. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Umowy może wiązać się z koniecznością podania przez 
Partnera danych, w tym ewentualnie danych osobowych. Podanie przez Partnera lub jego reprezentanta 
jego danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej 
usługi. W takim przypadku niepodanie danych osobowych ograniczy możliwość korzystania z usług. 

5. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Koordynator może poprosić Partnera o podanie w szczególności 
następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty 
elektronicznej,  

6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w  zakresie i celu określonym w niniejszym paragrafie.  

7. Partner  ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub ma prawo żądać ich 
usunięcia. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonane przez Partnera w 
każdym czasie poprzez wysłanie odwołania zgody Organizatorowi drogą e-mailową lub pisemną pocztową, 
mając jednak na uwadze, że może to uniemożliwić korzystanie z usług objętych Programem. 

8. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Koordynatorowi na 
przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez 
Koordynatora podmiotom trzecim, z którymi Koordynator będzie współpracował, celem wywiązania się  z 
realizacji zamówionych usług przez Partnerów. 

9. Każdy Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od Koordynatora wiadomości na podany w Adresie 
Kontaktowym e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Programu, a także zawierających informację 
handlową o nowych produktach lub usługach świadczonych w Programie.  
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[Dział 7 – Postanowienia przejściowe i końcowe] 

§ 18 

1. Partner jest zobowiązany informować Koordynatora o zmianach swoich danych zawartych w Umowie w 
terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Za brak efektywnej realizacji świadczeń wynikających z 
Umowy mającej swoją przyczynę w nieprzekazaniu przez Partnera informacji o zmianie danych, 
Koordynator nie odpowiada. Jeżeli Partner nie poinformuje Koordynatora o zmianie dotychczasowego 
adresu, wszelką korespondencję przekazaną przez Koordynatora uważa się za prawidłowo doręczoną. 

2. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Koordynatora o wszczęciu wobec niego 
postępowania upadłościowego lub naprawczego, jak również innych postępowań takich jak postępowanie 
egzekucyjne, likwidacyjne, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie Regulaminu i Umowy przez Partnera. 

3. Obowiązki informacyjne o jakich mowa w ust.1 i ust.2 są wiążące także w stosunku do Koordynatora 
względem Partnera. 

§ 19 

1. Koordynator powiadamia Partnera o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego 
miesiąca kalendarzowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie, drogą e-mailową na Adres 
Kontaktowy. W przypadku braku akceptacji zmian Partnerowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, 
a w razie skorzystania z tego prawa Koordynatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 

2. Jeśli Partner w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu nie wypowie Umowy, 
Koordynator realizuje na jego rzecz świadczenia wynikające z Umowy zgodnie ze zmienionym 
Regulaminem. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonaniem Usługi jest sąd właściwy 
dla siedziby Koordynatora, jeśli roszczenie zgłasza Partner będący przedsiębiorcą bądź jest skierowane 
przez Koordynatora przeciwko takiemu Partnerowi. W przypadku roszczeń Partnerów będących 
konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez Koordynatora przeciwko takim użytkownikom, 
zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 20 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Księga identyfikacji wizualnej Godła Promocyjnego Przyjazna Przychodnia 


