
REGULAMIN     
Programu   Partnerskiego   Fakturownia     

określający   ogólne   warunki,   zasady   oraz   sposób   jego   funkcjonowania   
  

§1   DEFINICJE:   
  

Pojęcia   użyte   w   niniejszym   Regulaminie   mają   następujące   znaczenie:     
  

1. Regulamin     –   niniejszy   regulamin   Programu   Partnerskiego   Fakturownia   dostępny   jest   na   
stronie    https://fakturownia.pl/program-partnerski .  

2. Organizator    –    Fakturownia   spółka   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   z   siedzibą   w   
Warszawie,   ul.   Smulikowskiego   6/8,   00-389   Warszawa,   wpisana   do   rejestru   przedsiębiorców   
Krajowego   Rejestru   Sądowego   prowadzonego   przez   Sąd   Rejonowy   dla   m.st.   Warszawy   w   
Warszawie,   XIII   Wydział   Gospodarczy   KRS   pod   numerem   0000572426,   REGON:   362333847,   
PL5213704420 ,     o   kapitale   zakładowym   w   wysokości   10   000   złotych,   będąca   właścicielem   
serwisu   dostępnego   pod   adresem    www.fakturownia.pl .     

3. Fakturownia     –   oprogramowanie   typu   SaaS,   służące   do   wystawiania   faktur   elektronicznych   i   
zarządzania   magazynem,   do   którego   dostęp   uzyskać   można   poprzez   stronę   
www.fakturownia.pl .   

4. Produkty    –   plany   podstawowe   Fakturownia   znajdujące   się   w   ofercie   cennikowej   
Organizatora   pod   adresem    http://fakturownia.pl/cennik      objęte   Programem   Partnerskim.     

5. Partner     –   osoba   fizyczna   mająca   ukończone   18   lat   oraz   pełną   zdolność   do   czynności   
prawnych,   osoba   fizyczna   prowadząca   działalność   gospodarczą,   osoba   prawna   lub   jednostka  
organizacyjna   nieposiadającą   osobowości   prawnej,   która   przystąpiła   do   Programu   
Partnerskiego   na   zasadach   określonych   w   niniejszym   Regulaminie.   

6. Program   Partnerski    –       współpraca   pomiędzy   Organizatorem   a   Partnerem   polegająca   na   
odpłatnym   pozyskiwaniu   Nowych   Klientów   przez   Partnera.     

7. Nowy   Klient    -   Użytkownik,   niekorzystający   wcześniej   z   serwisu   Fakturownia,   niezależny   od   
Partnera,   który   założył   konto   w   systemie   Fakturownia   przy   użyciu   Linku   lub   Kodu   
Afiliacyjnego   i   dokonał   opłaty   za   jeden   z   Produktów.   

8. Użytkownik    –    osoba   fizyczna   posiadająca   pełną   zdolność   do   czynności   prawnych,   osoba   
prawna   lub   jednostka   organizacyjna   nieposiadającą   osobowości   prawnej,   której   ustawa   
przyznaje   zdolność   prawną,   która   korzysta   z   jednego   z   Produktów.   

9. Link   Afiliacyjny    -   unikalny   link   przypisany   przez   Organizatora   Partnerowi   w   celu   
umożliwienia   ustalenia   pozyskania   Nowego   Klienta   przez   Partnera.   Link   Afiliacyjny   będzie   
mógł   zostać   skopiowany   lub   przesłany   z   odpowiedniej   podstrony   w   Panelu   Administracyjnym   
Konta.   

10. Kwota   Minimalna    –   kwota,   która   pozwala   na   dokonanie   przez   Partnera   rozliczenia   tj.   wypłaty   
należnego   Partnerowi   wynagrodzenia.     

11. Konto    –    przydzielona   danemu   Partnerowi   część   serwisu   Fakturownia   za   pomocą   którego   
Partner   może   Fakturownia   (m.in.   umożliwiające   pobranie   lub   skopiowanie   Linku   
Afiliacyjnego).     

12. Okres   Testowy    -   trzydziestodniowy   -   liczony   od   dnia   zarejestrowania   się   i   założenia   konta   w   
serwisie   Fakturownia   -   nieodpłatny   okres,   przysługujący   Nowemu   Klientowi   w   celu   
zapoznania   się   z   funkcjonalnością   Fakturownia   zgodnie   z   regulaminem   serwisu   Fakturownia   
dostępnym   na   stronie    https://fakturownia.pl/regulamin .   

13. Panel   Administracyjny    -   strona   www,   do   której   Partner   ma   dostęp   po   zalogowaniu   do   
swojego   Konta   w   systemie   Fakturownia,   na   której   dostępna   jest   liczba   założonych   kont   za   
pośrednictwem   Linku   Afiliacyjnego   lub   Kodu   Partnerskiego   przez   Nowego   Klienta   oraz   liczba   
opłaconych   kont.   

14. Kod   Partnerski    -   identyfikator   Partnera   złożony   z   ciągu   znaków,   dostępny   w   Panelu   
Administracyjnym   Konta   Partnera,   będący   częścią   Linku   Afiliacyjnego,   wykorzystywany   przy   
rejestracji   w   systemie   Fakturownia   przez   Nowego   Klienta   
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§2.   POSTANOWIENIA   OGÓLNE     

1. Uczestnictwo   w   Programie   Partnerskim   jest   dobrowolne   i   odbywa   się   na   zasadach   
określonych   w   niniejszym   Regulaminie.     

2. Celem   Programu   Partnerskiego   jest   zwiększenie   liczby   Użytkowników   Produktów   poprzez   
odpłatne   pozyskanie   Nowych   Klientów   przez   Partnera.   

3. Przystąpienie   do   Programu   Partnerskiego   wymaga   dokonania   Aktywacji   poprzez   Konto   w   
sposób   opisany   w   §3   ust.1.   

  
§3.   ROZPOCZĘCIE   I   ZASADY   WSPÓŁPRACY     

  
1. Za   moment   przystąpienia   do   Programu   Partnerskiego   uznaje   się   założenie   przez   Partnera   

Konta   w   systemie   Fakturownia   oraz   pierwsze   wykorzystanie   Linku   Afiliacyjnego   przez   
Nowego   Klienta.   

2. Udział   w    Programie   Partnerskim   jest   równoznaczne   z   akceptacją   niniejszego   Regulaminu.   
3. Organizator   zastrzega   sobie   prawo   do   negatywnej   weryfikacji   Partnera   w   terminie   48   godzin   

od   chwili   przystąpienia   Partnera   do   Programu   Partnerskiego   bez   podania   przyczyny.   
Poinformowanie   Partnera   o   negatywnej   weryfikacji   równoznaczne   jest   z   odstąpieniem   przez   
Organizatora   od   współpracy   z   Partnerem   ze   skutkiem   natychmiastowym.   

4. Po   aktywowaniu   Programu   Partnerskiego   generowany   jest   Link   Afiliacyjny   oraz   Kod   Partnera,   
który   umożliwia   Partnerowi   uzyskanie   wynagrodzenia   opisanego   w   §4,   a   który   dostępny   jest   
w   Panelu   administracyjnym   na   Koncie   Partnera.   

5. Partnerowi   udostępniany   jest   Panel   administracyjny,   dostępny   po   zalogowaniu   do   Konta.   W   
ramach   Panelu   administracyjnego   Partner   ma   dostęp   do   Linku   Afiliacyjnego   i   Kodu  
Partnerskiego   oraz   informacji   na   temat   liczby   założonych   z   Linku   Afiliacyjnego   lub   Kodu   
Partnerskiego   kont   oraz   liczby   kont   opłaconych   na   dany   moment.   

6. Partner   nie   może   być   jednocześnie   Nowym   Klientem.   
  
  

§4   WYNAGRODZENIE   
1. Partner   wynagradzany   jest   wyłącznie   za   zakup   Produktu   dokonany   przez   Nowego   Klienta,   

który   wskazał   podczas   rejestracji   w   serwisie   Fakturownia   Link   Afiliacyjny   Partnera   lub   Kod   
Partnerski.   

2. Wysokość   środków   zebranych   przez   Partnera   wynosi   30%   (słownie:   trzydzieści   procent)   
każdej   wpłaty   pomniejszonej   o   podatek   VAT   przez   Nowego   Klienta   przez   okres   24   miesięcy   
po   zakończeniu   Okresu   Testowego.   

3. Kwota   wynagrodzenia   przysługująca   Partnerowi   zostanie   rozliczona   w   następujący   sposób:   
a. Wypłaty   wynagrodzenia   na   rzecz   podmiotów   gospodarczych   (osoba   fizyczna   

prowadząca   działalność   gospodarczą,   spółka,   jednostka   organizacyjna   
nieposiadającą   osobowości   prawnej)   posiadających   wpis   do   ewidencji   działalności   
gospodarczej,   rejestracje   lub   KRS,   dokonywane   będą   na   podstawie   prawidłowo   
wystawionych   faktur   VAT   doręczonych   Organizatorowi,   przelewem   na   rachunek   
bankowy,   który   został   wskazany   w   fakturze   VAT.   Termin   płatności   faktury   wynosi   14   
dni.   Kwota   przysługująca   Partnerowi   w   postaci   zebranych   środków   zostanie   
zafakturowana   przez   Partnera   jako   kwota   netto   tylko   w   przypadku,   gdy   jest   on   
płatnikiem   podatku   VAT.   

b. Wypłaty   wynagrodzenia   na   rzecz   osób   fizycznych   nieprowadzących   działalności   
gospodarczej   dokonywane   będą   na   podstawie   prawidłowo   wystawionego   rachunku   
doręczonego   Organizatorowi,   przelewem   na   rachunek   bankowy,   który   został   
wskazany   w   rachunku.   Termin   płatności   rachunku   wynosi   14   dni.   Kwota   
przysługująca   Partnerowi   w   postaci   zebranych   środków   będzie   traktowana   jako   kwota  
przychodu   Partnera.   

4. Wynagrodzenie   należne   Partnerowi   może   zostać   wykorzystane   przez   Niego   na   opłacenie   
swojego   Konta   w   systemie   Fakturownia.   W   tym   przypadku,   środki   zebrane   przez   Partnera   
zostaną   rozliczone   na   zasadzie   kompensaty   wzajemnych   zobowiązań,   wynikających   z   
wystawionych   przez   strony   faktur.   



5. Partner   będący   osobą   fizyczną   nieprowadzącą   działalności   gospodarczej   przed   wypłatą   
wynagrodzenia   bądź   dokonaniem   kompensaty   wzajemnych   zobowiązań   zobowiązuje   się   
dostarczyć   Organizatorowi   niezbędne   informacje   tj.:   imię   i   nazwisko,   adres   zamieszkania   
pełny   (ulica,   kod   pocztowy,   miejscowość,   nr   domu,   nr   mieszkania,   gmina,   powiat   i   
województwo),   przynależność   do   urzędu   skarbowego   ,   numer   PESEL,   data   urodzenia   oraz   
numer   rachunku   bankowego   w   formacie   IBAN   (26   cyfr),   zgoda   na   przetwarzanie   danych   
osobowych,   zgoda   na   kompensatę   wzajemnych   zobowiązań.   

6. Wynagrodzenie   wypłacane   jest   Partnerowi,   gdy   osiągnie   ono   Kwotę   Minimalną   100   złotych.  
Wypłacone   wynagrodzenie   pomniejsza   saldo   Konta   Partnera.   

7. Partner   zobowiązany   jest   we   własnym   zakresie   i   na   własny   rachunek   dokonywać   stosownych   
rozliczeń   z   tytułu   obowiązków   podatkowych   związanych   z   osiąganiem   przychodów   na   
podstawie   niniejszego   Programu   Partnerskiego.   Organizator   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   
niewywiązywanie   się   bądź   niewłaściwe   wywiązywanie   się   przez   Partnera   z   ciążących   na   nim   
obowiązków   przewidzianych   przepisami   prawa   podatkowego.   

8. Stan   Konta   Partnera   zawierający   kwotę   zgromadzonych   środków   jest   dostępny   w   
odpowiedniej   podstronie   w   Panelu   Administracyjnym   Konta.   

9. W   przypadku   gdy   w   wyniku   błędu   technicznego   Partnerowi   zostanie   naliczona   nieprawidłowa  
kwota,   Organizator   zastrzega   sobie   prawo   do   odpowiedniej   korekty   salda   Partnera,   o   czym   
niezwłocznie   powiadomi   Partnera   w   drodze   korespondencji   elektronicznej.   

  
  

§5.   PRAWA   I   OBOWIĄZKI     
1. Partner   we   własnym     zakresie   i   na   własną   odpowiedzialność   podejmuje   działania   mające   na   

celu   pozyskiwanie   Nowych   Klientów   oraz   promocję   systemu   Fakturownia   i   jest   
odpowiedzialny   za   wszystkie   materiały,   które   pojawią   się   na   jego   stronach   lub   w   jego   
materiałach   promocyjnych.   Organizator   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   treści   dotyczące  
jego   Produktów   opublikowanych   poza   witryną    www.fakturownia.pl    .   

2. Partner   jest   zobowiązany   uaktualniać   na   bieżąco,   zgodnie   z   aktualnym   cennikiem   
znajdującym   się   pod   adresem    http://fakturownia.pl/cennik    ,   ceny   Produktów   prezentowanych   
w   swoich   materiałach   promocyjnych.     

3. Partner   nie   będzie   promował   produktów   na   grupach   dyskusyjnych,   portalach   
społecznościowych,   forach   i   innych   publicznych   miejscach,   których   nie   jest   właścicielem,   w   
sposób   niezgodny   z   regulaminem   takiego   miejsca   lub   wywołujący   uzasadniony   sprzeciw   jego   
uczestników   lub   właścicieli.     

  
  
  
  
  

§   6.   Metody   promocji   serwisu   Fakturownia.pl     
  

1. Partner   jest   odpowiedzialny   za   wszystkie   materiały,   które   pojawią   się   na   jego   stronach   lub   w   
jego   materiałach   promocyjnych.   Fakturownia.pl   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   treści   
dotyczące   dowolnego   aspektu   jego   produktów   opublikowanych   poza   firmową   witryną.     

2. Jeśli   Partner   umieszcza   w   swoich   materiałach   cenę   Planów,   jest   zobowiązany   uaktualniać   ją   
na   bieżąco   do   stanu   faktycznego   zgodnie   z   aktualnym   cennikiem   znajdującym   siępod   
adresem    http://fakturownia.pl/cennik .     

3. Partner   jest   obowiązany   znać   uregulowania   prawne   dotyczące   reklamy   i   świadczenia   usług   
drogą   elektroniczną.     

4. Partner   nie   może   promować   Fakturownia.pl   na   stronach,   które   łamią   prawo,   na   stronach   z   
materiałami   pornograficznymi,   nielegalnym   oprogramowaniem,   nielegalną   muzyką   lub   innych,   
których   treść   lub   forma   mogą   zaszkodzić   dobremu   imieniu   firmy.    

5. Partner   zobowiązany   jest   formułować   wszelkie   komunikaty   dotyczące   oferty   Fakturownia.pl   
prezentowanej   w   ramach   Programu   Partnerskiego   Stałe   Przychody   (w   szczególności   mailingi,   
treści   na   stronach   www   Partnera   służące   działaniom   w   ramach   Programu   Partnerskiego   Stałe   
Przychody,   treść   korespondencji   e-mail   przesyłanej   w   ramach   realizacji   przez   Partnera   
działań   w   zakresie   Programu   Partnerskiego   Stałe   Przychody)   w   sposób   nie   pozostawiający   
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wątpliwości,   iż   treść   zawarta   w   tych   komunikatach   pochodzi   od   Partnera,   nie   bezpośrednio   od   
Fakturownia.pl.     

6. Partner   nie   będzie   promował   produktów   na   grupach   dyskusyjnych,   forach   i   innych   
publicznych   miejscach,   których   nie   jest   właścicielem   w   sposób   niezgodny   z   regulaminem   
takiego   miejsca   lub   wywołujący   uzasadniony   sprzeciw   jego   uczestników   lub   właścicieli.     

  
§   7.   Bezpieczeństwo   danych   Partnera   i   jego   Klientów     

  
1. Wszelkie   zmiany   danych   osobowych   i   dot.   konta   bankowego   Partnera   wymagają   dokonania   

zmian   przez   Partnera.     
2. Zmiana   danych   nie   może   prowadzić   do   wprowadzenia   w   błąd   lub   zmiany   Partnera.     
3. Bieżące   dane   dotyczące   Partnera   i   stanu   jego   konta   wyświetlane   na   stronach   Programu   

Partnerskiego   Stałe   Przychody   muszą   być   zgodne   z   prawdą.   Fakturownia.pl   nie   musi   
dochodzic   ich   poprawności.     

4. Dział   techniczny   Fakturowni.pl   dopełni   wszelkich   starań,   aby   zabezpieczyć   spójność   i   treść   
baz   danych.     

5. Partner   zgadza   się   na   przesyłanie   mu   zmian   Regulaminu   i   innych   przydatnych   informacji   
związanych   z   Programem   Partnerskim   Stałe   Przychody.   Odstąpienie   od   chęci   otrzymywania   
tego   typu   powiadomień   Partner   składa   pisemnie.     

6. Publikowanie   i   rozpowszechnianie   informacji   wysyłanych   Partnerowi   oraz   dostępnych   w   
Panelu   Programu   Partnerskiego   Stałe   Przychody   jest   niedozwolone.   

  
  

§8.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE   
  

1. Organizator   może   rozwiązać   współpracę   z   Partnerem   ze   skutkiem   natychmiastowym   w   
następujących   przypadkach:   

a. naruszenia   przez   Partnera   Regulaminu   Fakturownia   i   Regulaminu   Programu   
Partnerskiego   Fakturownia;   

b. uruchomienia   przez   Partnera   działalności   konkurencyjnej   wobec   Fakturownia.   
2. Treść   niniejszego   Regulaminu   może   ulec   zmianie   w   dowolnym   czasie.   O   wszelkich   zmianach   

Partner   zostanie   poinformowany   w   drodze   wiadomości   email   oraz   poprzez   informację   na   
stronie    www.fakturownia.pl    .     

3. Zmiany   wchodzą   w   życie   w   ciągu   14   dni   od   dnia   kiedy   informacja   o   nich   doszła   do   Partnera   w   
taki   sposób,   że   mógł   się   z   nimi   zapoznać.     

4. W   przypadku   braku   akceptacji   zmian   Regulaminu,   należy   poinformować   o   tym   fakcie   
Organizatora   w   terminie   14   dni   od   dnia   ich   otrzymania.    

5. W   przypadku,   gdy   nie   nastąpi   sytuacja   określona   w   ust.4   uznaje   się,   że   Partner   zaakceptował   
nowy   Regulamin   w   całości.   

6. Ewentualne   spory   mogące   wyniknąć   ze   współpracy   strony   będą   starały   się   rozstrzygać   
polubownie,   a   w   przypadku   braku   rozwiązania   polubownego   rozstrzygać   je   będzie   sąd   
właściwy   miejscowo   dla   siedziby   Organizatora.   

7. W   sprawach   nieuregulowanych   Regulaminem   zastosowanie   mają   odpowiednie   przepisy   
Kodeksu   Cywilnego.   

8. Wszelkie   uwagi   dotyczące   regulaminu   oraz   reklamacje   należy   zgłaszać́   na   adres   e-mail:   
info@fakturownia.pl     
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