
 

Regulamin Promocji: „Poleć Znajomemu program SKP®” 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Poleć Znajomemu program SKP®”, w tym  

w szczególności zasady przystąpienia i warunki uczestnictwa w Promocji.  

 

Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu. 
 

 

UŻYWANE POJĘCIA: 
 

Organizator - firma FORMSOFT sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  sp.k. z siedzibą 

przy ul. Św. Antoniego 23, 50-073 Wrocław, NIP: 897-180-29-53, zarejestrowana w KRS 

pod numerem 0000530554. 
 

Serwis - serwis Moje Konto znajdujący się pod adresem internetowym: 

https://moje-konto.ksiega-podatkowa.pl/skp będący usługą online do programu SKP®. 

 

Użytkownik – posiadacz licencjonowanego Programu SKP®. 
 

Polecający – podmiot będący Użytkownikiem, który wziął udział w Promocji. 
 

Zamawiający – podmiot, który na skutek rekomendacji Polecającego zakupił program 

SKP® zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.  
 

Program SKP® - komputerowy program księgowy do obsługi Księgi Przychodów  

i Rozchodów lub Ryczałtu Ewidencjonowanego.  
 

Promocja – prowadzona przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie akcja promocyjna pod nazwą „Poleć znajomemu program SKP®”. 
 

Prowizja - środki gromadzone w Moim Portfelu, należne Polecającemu z tytułu 

skutecznego polecenia programu SKP®. 
 

Mój Portfel - portfel Polecającego znajdujący się w Serwisie Moje Konto w zakładce Poleć 

znajomemu, w którym gromadzone są środki uzyskiwane ze skutecznych poleceń 

programu SKP®. 
 

§ 1 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI 
 

1. Promocja skierowana jest do Użytkownika SKP®, zwanego dalej Polecającym, który 

poleca innemu podmiotowi, zwanemu dalej Zamawiającym, zakup Programu SKP®. 

2. Promocja trwa od 01.04.2022 r. aż do odwołania.  

3. Polecający i Zamawiający, aby skorzystać z Promocji muszą spełnić następujące 

warunki: 

1) Polecający - musi podać Zamawiającemu: swój numer NIP oraz numer licencji 

programu SKP®. 
 

2) Zamawiający - musi dokonać zakupu Programu SKP®, powołując się na polecenie: 

a) prawidłowo wypełnić formularz zamówienia na stronie:  

www.ksiega-podatkowa.pl/zamowienie, 

b) w formularzu zamówienia wpisać: NIP oraz numer licencji programu SKP® 

należącego do Polecającego, 

c) dokonać zapłaty za zamówiony Program SKP®, moduły oraz dodatki przez system 

płatności PayU lub przelewem. 

http://www.ksiega-podatkowa.pl/zamowienie


 

 

 

§ 2 

RABAT DLA ZAMAWIAJĄCYCH SKP® 
 

1. RABAT przyznany Zamawiającemu wynosi 20% od regularnej ceny netto  

i obejmuje zakup: 

1) SKP® START (Firma / Biuro), 

2) dowolnie wybrane moduły, 

3) dowolnie wybrane dodatki. 

2.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi przy zakupie Programu SKP®. 
 

§ 3 

ROZLICZENIA PROWIZJI POLECAJĄCEGO 
 

1.  Prowizja przysługuje Polecającemu, gdy spełnione zostały łącznie wszystkie wymienione 

warunki określone w § 1 ust. 3. 

 

2.  Prowizja wynosi: 

1)  50 zł netto (bez podatku VAT) za polecenie SKP® Firma, 

2) 100 zł netto (bez podatku VAT) za polecenie SKP® Biuro. 

 

3.  Prowizja jest naliczana po finalizacji zakupu Zamawiającego, a po zaksięgowaniu 

płatności trafia do Mojego Portfela. Zgromadzone środki sumują się.  

 

4. Środki z polecenia dostępne będą po upływie 14 dni roboczych od rozliczenia zakupu 

Znajomego. Zasilą wtedy kwotę Zebranych środków w Twoim portfelu. 
 

5.  Polecający ma stały wgląd w listę, zawierającą wszystkie skuteczne polecenia. 
 

6.   Polecający może wykorzystać zgromadzone środki na dwa sposoby: 

1) dokonać zakupu Opieki Serwisowej, brakujących modułów lub dodatków do    

Programu SKP®, nie obowiązuje tu kwota minimalna. 

2) zgłosić zamiar wypłaty środków, minimalna kwota do wypłaty 200 zł netto. 
 

7.  Zakupu Polecający dokonuje w Serwisie  https://moje-konto.ksiega-podatkowa.pl/skp. 
 

8.  Aby wypłacić środki zgromadzone w Moim Portfelu Polecający zgłasza taką chęć  

w Serwisie i dołącza wystawioną fakturę.  
 

9.  Prowizja wypłacana jest przez Organizatora w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

poprawnie wystawionej faktury przez Polecającego.  
 

10.  Środki gromadzone w Moim Portfelu są przechowywane przez 24 miesiące, licząc od 

daty ujęcia danej prowizji z polecenia. Po tym czasie podlegają anulowaniu i są usuwane z 

Mojego Portfela. 

  

11. W przypadku przeniesienia licencji na program SKP® na nowego Użytkownika, 

zgromadzone środki mogą: 

 

1) pozostać w całości w Moim Portfelu nowego Użytkownika,  

2) lub być wypłacone dotychczasowemu Użytkownikowi, po uprzednim kontakcie  

z Biurem Obsługi Klienta. Wypłata środków odbywa się zgodnie z § 3 ust. 9. 

 



12.  W przypadku likwidacji działalności i zgłoszenia rezygnacji z licencji Polecający zgłasza 

chęć wypłaty prowizji do Biura Obsługi Klienta. Wypłata środków odbywa się zgodnie z § 3 

ust. 9. 

 

13.  W przypadku, gdy Polecający wykorzysta środki zgromadzone w Moim Portfelu na 

zakup Opieki serwisowej, modułów lub dodatków i zrezygnuje z tego zakupu - środki 

wykorzystane i odjęte z Mojego Portfela nie podlegają zwrotowi. 

 

14.  Praw i obowiązków wynikających z niniejszej Promocji nie można przenosić na osoby 

trzecie, z wyjątkiem § 3 ust. 11.  
 

§ 4 

ROZLICZENIE DOTYCHCZASOWEJ PROMOCJI  
 

1. Polecający, który brał udział w dotychczasowej Promocji Poleć znajomemu, na zasadach 

obowiązujących do 17.05.2021 r., a nie wykorzystał uzyskanych rabatów na zakup 

Opieki Serwisowej otrzyma środki, które zasilą Mój Portfel.  

 

2. Każde dotychczasowe polecenie zostanie przeliczone według uzyskanych rabatów od 

ceny Aktualizacji 2022. 

 

3. Nowi Użytkownicy, którzy nie posiadają jeszcze ceny Aktualizacji na kolejny rok 

otrzymają odpowiednio na 50 zł lub 100 zł netto w zależności od zakupionych z polecenia 

Programów zgodnie z § 3 ust. 2. 
 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Administratorem Danych Osobowych Polecającego i Zamawiającego, przetwarzanych  

w związku z udziałem w Promocji jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych 

odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie  

z zasadami określonymi w Polityce Prywatności. 
 

2. Dane osobowe Polecającego i Zamawiającego będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia Promocji, a także w celach marketingowych. 

 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w Promocji.  

 

4. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do dostępu, poprawiania oraz usuwania swoich 

danych osobowych pisząc na: rodo@formsoft.pl 

 

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 

 

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 

  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

przebieg Promocji. 

 

8. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie w okresie od dnia 

rozpoczęcia Promocji do 14 dni od ostatniego dnia trwania Promocji na adres siedziby 

Organizatora lub mailowo na adres: skp@formsoft.pl. Reklamacja musi zawierać dane 

adresowe, tel. kontaktowy oraz dokładny opis powodu reklamacji. Reklamacja rozpatrzona 

http://www.formsoft.pl/download/Polityka_Prywatnosci_FORMSOFT.pdf
mailto:rodo@formsoft.pl
mailto:skp@formsoft.pl


zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Organizatora. 

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu przez 

Uczestnika Promocji procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie. 
 

FORMSOFT sp. z o.o. sp.k. 
 

Data publikacji: 18-05-2021 r. 

Data aktualizacji: 01-04-2022 r. 


