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Regulamin promocji „Poleć Nas” 
 

§ 1  DEFINICJE 
1. Organizator – podmiot organizujący akcję promocyjną  pod nazwą „Poleć Nas”, zwaną dalej 

„Promocją”  - spółka Skłodowscy  sp. z o. o. ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIV 

Wydział KRS pod nr KRS 0000264193.  

2. Uczestnik – Uczestnikami Promocji  mogą być obecni klienci spółek z Grupy Skłodowscy, związani 

stałą umową współpracy,  

3. Grupa Skłodowscy- Buchalter Skłodowscy sp.j., Skłodowscy sp. z o.o. i spółki powiązane 

4. Potencjalny Klient- osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot, któremu Uczestnik Promocji 

zarekomenduje usługi Organizatora, oraz usługi podmiotów z Grupy Skłodowscy.  

5. Premia -  ustalona kwota wynagrodzenia za wykonaną usługę pośrednictwa w pozyskaniu 

nowego Klienta. 

§ 2  CZAS TRWANIA 
Promocja trwa od dnia 01.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 r.   
 

§ 3 PREMIA I ZASADY 
1. Uczestnik będzie upoważniony do otrzymania wynagrodzenia za pośrednictwo w pozyskaniu 

klienta w postaci „Premii”,  w sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków: 

a) Uczestnik dokonał rekomendacji usług Organizatora lub usług pozostałych podmiotów Grupy 

Skłodowscy; 

b) Potencjalny Klient potwierdził fakt rekomendacji, w ankiecie wypełnianej przez Klienta; 

c) Klient uregulował co najmniej pierwszą opłatę wynikającą z umowy;  

2. Wysokość wypłacanej Premii uzależniona jest od wysokości podpisanego kontraktu na usługi 
księgowe pomiędzy Klientem a Organizatorem, poprzez określenie rodzaju pakietu.  
 

Nazwa pakietu Minimalna roczna  wartość kontraktu z klientem  Wynagrodzenie 

mikro firma 2000 300 

mała firma  6000 500 

średnia firma 12000 1000 

duża firma  48000 4000 

premium 84000 7000 

 

3. Informacja o tym, który z pakietów został podpisany z rekomendowanym Klientem zostanie 

przekazana Uczestnikowi. 

4. O spełnieniu warunków do otrzymania Premii Uczestnicy zostaną poinformowani przez 

Organizatora w terminie do 1 tygodnia od spełnienia ostatniego warunku wskazanego  
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w §3 pkt 1. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail Uczestnika wskazany w umowie z 

organizatorem.  

5. Uczestnik wystawi organizatorowi fakturę z tytułu pośrednictwa na podstawie której 

Organizator dokona wypłaty należnego wynagrodzenia.  

6. Uczestnik może zarekomendować usługi Organizatora dowolnej liczbie podmiotów. Premia, 

wypłacana jest odrębnie dla każdego rekomendowanego Klienta , z zachowaniem warunków z 

niniejszego paragrafu.  

7. Przedstawienie Organizatorowi rekomendowanego Klienta, nie zobowiązuje Organizatora do 

zawarcia z nim umowy.  

8. Organizator powiadamiając Uczestnika o zawarciu umowy nie będzie ujawniał danych 

osobowych rekomendowanego Klienta. 

§ 4 REKLAMACJE 
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników : 

a. Pisemnie na adres Organizatora 

b. W formie elektronicznej, poprzez wysłanie korespondencji e-mail na adres 

biuro@sklodowscy.pl. W celu usprawnienia reklamacji, zobowiązuje się Uczestników 

do wskazania adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz nr telefonu 

kontaktowego.  

2. Organizator  może zażądać od Uczestnika przedstawienia informacji dodatkowych, bądź 

dokumentów potwierdzających stanowisko Uczestnika, o ile będzie to niezbędne dla potrzeb 

rozpatrzenia reklamacji.  

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie do 30 dni, od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 5 OSOBY WYKLUCZONE Z PROMOCJI 

W promocji objętej niniejszym Regulaminem, nie mogą korzystać pracownicy oraz osoby 

współpracujące w ramach umowy cywilno-prawnej z podmiotami z Grupy Skłodowscy. 

§ 6 DOSTĘPNOŚĆ 
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
www.sklodowscy.pl  

§ 7 REGULACJE PRODUKTOWE 
 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe 
mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z 
realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora  według 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  
 

§ 8 AKCEPTACJA REGULAMINU 
1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.  

2. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu 

trwania Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez 

Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Promocji. Zmiany 

Regulaminu obowiązują od dnia umieszczenia na stronie www.sklodowscy.pl  
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