
REGULAMIN  PULPIT MENADŻERA 
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia Usług PULPIT MENADŻERA 
przez Doradcę Podatkowego Sławomir Dymek oraz zasady i zakres korzystania z tych Usług. 

§1 Definicje 
1. Doradca Podatkowy Sławomir Dymek z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 7/2, zarejestrowany w 
Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez  Ministra  Gospodarki  
Numer NIP: 675-14-10-687. Regon 273478810 zwany dalej Doradcą 
2.  Klient  –  przedsiębiorca  korzystający  z  usług  księgowych  lub  kadrowo-płacowych   przez  Doradcę 
Podatkowego.
3. Usługa iKsięgowośd24 – usługi świadczone przez iComarch24 wymienione w §4 ust. 1 pkt. a-c. 
4. Umowa - umowa zawierana przez Klienta z Doradcą w celu świadczenia Usługi  PULPIT MENADŻERA na  
warunkach i zasadach uregulowanych w niniejszym Regulaminie. 
5.  Cennik  Usług  PULPIT MENADŻERA  – cennik  określający  aktualną wysokość  opłat  za  Usługę PULPIT 
MENADŻERA publikowany na stronie internetowej. 
6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
7. Aktywacja – prawo korzystania z Usługi PULPIT MENADŻERA przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego  
zalogowania się na stronie www.dymekdoradca.pl z wykorzystaniem przekazanego przez Doradcę Hasła i 
Loginu. 
8. Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Usługi PULPIT MENADŻERA, 
9.  Login  – unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Usługi  PULPIT 
MENADŻERA. 

§2 Zawarcie umowy o świadczenie Usług PULPIT MENADŻERA 
1.  Dostęp  do  Usługi  PULPIT  MENADŻERA  wymaga  użycia  przeglądarki  internetowej  Microsoft  Internet 
Explorer w wersji co najmniej 7.0, uruchomionej w środowisku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft 
Windows (Windows XP lub nowszy) z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack dla posiadanego 
systemu operacyjnego. 
2. Świadczenie Usługi PULPIT MENADŻERA wymaga podpisania umowy o usługi księgowe  lub umowy o 
usługi kadrowe i płacowe oraz  zawarcia umowy i zaakceptowania warunków Regulaminu. 
3.  Umowa  zostaje  zawarta  po  wypełnieniu  przez  Klienta  Formularza  lub  przesłania  e-maila  lub  faxem 
zgłoszenia o chęć zawarcia. Umowa zostaje zawarta z dniem rozpoczęcia świadczenia przez Doradcę Usługi 
PULPITU MENADŻERA,  co  jest  potwierdzane wiadomością  e-mail,  w której  Doradca udostępnia  Hasło  i  
Login.  W celu rozpoczęcia korzystania z  Usługi  PULPIT MENADŻEA klient musi  zalogować się na stronie  
www.dymekdoradca.pl przy użyciu Loginu i Hasła otrzymanych od Doradcy.
4. Umowa zawarta na podstawie ust. 3 jest zawarta na czas nieoznaczony. 
5. Osoba posługująca się Loginem i Hasłem będzie traktowana jako uprawniona do reprezentacji Klienta. 

§3Przedmiot umowy o świadczenie Usług iKsięgowośd24 
1. Przedmiotem Umowy jest: 

a.  zapewnienie   dostępu  do  danych  księgowych  lub  kadrowych  Klienta  online  za  pośrednictwem 
przeglądarki internetowej. 

2. Klient nie jest uprawnione do umożliwiania osobom trzecim korzystania z Usług PULPITU MENADŻERA, 
ani przenoszenia na osoby trzecie praw wynikających z Umowy. 

§6 Wynagrodzenie 
1.  Klient  jest  zobowiązane  do  zapłaty  na  rzecz  Doradcy  opłaty  abonamentowej  za  świadczenie  Usług 
PULPITU MENADŻERA.  
2. Opłata abonamentowa płatna z góry według wyboru Klienta jako opłata roczna lub opłata miesięczna. 
Klient dokonuje wyboru wypełniając Formularz. 

http://www.pm.dymekdoradca.pl/


3.  Faktura  za  opłatę  roczną  w pierwszym  roku  obowiązywania  umowy jest  wystawiana  w ciągu  5  dni  
roboczych od zawarcia Umowy, a w kolejnych latach w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego 
rocznego okresu obowiązywania Umowy. 
4. Faktura za opłatę miesięczną jest wystawiana w ciągu 5 dni roboczych od miesiąca, którego dotyczy. 
5. Opłata roczna i opłata miesięczna obliczane są zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu wystawienia  
faktury. 
6.  Opłata  abonamentowa będzie  płatna przelewem w terminie  14 dni  od daty  wystawienia  faktury  na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty abonamentowej dłuższego niż 30 dni Doradca jest uprawniony  
do  zaprzestania  świadczenia  Usług   PULPITU  MENADŻERA.  Wznowienie  świadczenia  Usług  PULPITU 
MENADŻERA,  Doradca  może  uzależnić  od  zapłaty  przez  Klienta  w  wyznaczonym  terminie  wszystkich 
wymagalnych opłat  abonamentowych oraz zapłaty jednorazowej opłaty aktywacyjnej  w wysokości  50 zł 
netto. 
8. Płatność uważa się za dokonaną w dniu wpływu należności na rachunek bankowy Doradcy wskazany na 
fakturze. 

§7 Tryb reklamacyjny 
1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana na  
adres biuro@dymekdoradca.pl i określać: 

• dane Klienta  umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, 
• uwagi Klienta, 
• okoliczności uzasadniające reklamację Klienta, 
• ewentualnie sugestie Klienta co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia. 

2. Doradca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki  
sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem  
swojego stanowiska. 
3. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności  
Doradca przesyła Klientowi informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych 
okoliczności. 
4. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia. 

§9 Rozwiązanie umowy
1.  Każdej  ze  stron Umowy przysługuje  prawo wypowiedzenia  umowy w formie elektronicznej,  tj.  przez 
wysłanie stosownego oświadczenia w formie wiadomości  e-mail.  Klient wysyła wypowiedzenie na adres 
biuro@dymekdoradca.pl, a  Doradca na adres e-mail podany w Formularzu. 
2.  Wypowiedzenie  umowy  odbywa  się  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia  ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
3.  Wypowiedzenie  umowy  nie  zobowiązuje  Doradcy  do  zwrotu  zapłaconej  z  góry  rocznej  opłaty 
abonamentowej. 
4. Doradca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, 
gdy: 
a. Klient działa na szkodę Doradcy; 
b. Klient naruszył postanowienia Regulaminu; 
c. Nieterminowej zapłaty przez Klienta  należnego Doradcy wynagrodzenia. 
e. Klient nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, o którym mowa §13 niniejszego Regulaminu. 



§ 9 Odpowiedzialność Doradcy 
1.  Doradca  podejmuje  wszelkie  starania,  aby  zapewnić  prawidłowe  świadczenie  Usług   PULPITU 
MENADŻERA, jednak nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednio  
lub  pośrednio  związane  z  korzystaniem  z  Usług   PULPITU  MENADŻERA,  ani  powstałe  w  związku  z 
niemożliwością  korzystania  z  takich  usług  (w  tym  szkody  z  tytułu  utraty  zysków,  przerw  w  pracy  
przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym). 
2.  Wyłączenie  odpowiedzialności,  o  których  mowa w pkt.1,  nie  dotyczy  szkód  spowodowanych  z  winy 
umyślnej Doradcy. 

§10 Bezpieczeństwo danych 
1  Wszystkie  dane  w  ramach  Usługi  PULPIT  MENADŻERA  będą  chronione  przez  Doradcę  przed 
nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz  
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności Doradca.

§11 Obowiązek poufności 
1. Klient oraz Doradca zobowiązują się zachować obowiązek poufności i nie ujawniać jakichkolwiek 
informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej strony. 
2. Klient uprawniony jest jednak do ujawniania informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej strony na 
wezwanie sądu, organów ścigania lub administracji publicznej.

§12 Zmiany Regulaminu
1. Doradca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
2. Klient będzie powiadamiany o zmianie Regulaminu drogą mailową oraz przez udostępnienie treści 
nowego Regulaminu na stronie www.dymekdoradca.pl 
3. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może wypowiedzieć Umowę w terminie 
7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub 
udostępnienia mu nowego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej Serwisu dymekdoradca.pl, jeżeli 
nastąpiło wcześniej. Korzystanie przez Klienta z Usług PULPITU MENADŻERA po terminie, o którym mowa w 
poprzednim zdaniu, oznacza zgodę na nowe brzmienie Regulaminu.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają zastosowanie do zmian Cennika Usług  PULPITU MENADŻERA.

§13 Postanowienia końcowe 
1. Klient , wypełniając Formularz, wyraża zgodę na otrzymywanie od Doradcy informacji handlowych w 
formie elektronicznej, dotyczących oferty Doradcy. 
2. Zwykłym sposobem korespondencji Doradcy i Klientów w sprawach dotyczących Usług  PULPIT 
MENADŻERA jest forma wiadomości e-mail na adres Doradcy podany w §7 ust.1 i adres Klienta podany na 
Formularzu . 
3. W razie sporu właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Doradcy. 
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.10.2012 


