
REGULAMIN SERWISU „E-pomocni”
Wersja: 1, aktualna od dnia: 1 kwietnia 2015 r.

I. Informacje o Serwisie
1. Serwis „E-pomocni”, prowadzony pod adresem internetowym: www.chsch.pl/eporady

[Serwis] jest współfinansowany przez polski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

2. Niniejszy Regulamin [Regulamin] określa warunki, zakres usług oraz zasady korzy-
stania i funkcjonowania Serwisu. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144
poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014  poz.  827)  oraz  innych  obowiązujących  aktów  prawnych,  wymienionych  
w Regulaminie.

3. Chrześcijańska Służba Charytatywna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8, 00-
366 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  
i  zawodowych,  fundacji  i  samodzielnych  publicznych zakładów opieki  zdrowotnej
Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.
Warszawy  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  nr:  0000220518,  nadany  nr  NIP:
5251929411, nadany nr REGON: 012734394, organizacja pożytku publicznego, jest
Usługodawcą i Administratorem Serwisu, kontakt: biuro@chsch.pl 

4. Usługodawca prowadzi bieżącą obsługę administracyjną i techniczną Serwisu.
5. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych bez względu na wiek, które legitymują

się  orzeczeniem  o  stopniu  niepełnosprawności  w  rozumieniu  Ustawy  z  dnia  27
sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych  (Dz.  U.  1997  nr  123  poz.  776  z  późn.  zm.),  bez  względu  na
stopień i rodzaj orzeczonej niepełnosprawności i mają polskie obywatelstwo. Osoby,
które spełniają łącznie wskazane warunki, to Użytkownicy.

6. Serwis świadczy usługi do dnia 31 grudnia 2015 r.,  za pośrednictwem Internetu, tj.
sieci publicznej  w rozumieniu art.  2 ust.  22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. 2000 nr 73 poz. 852 z późn. zm.). Usługodawca świadczy
usługi  drogą  elektroniczną  zgodnie  z  Regulaminem  i  obowiązującym  polskim
prawem.

7. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkow-
nika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regula-
min nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego kon-
sumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.  W przypadku  sprzeczności  pomiędzy  postanowieniami  Regulaminu  a  bez-
względnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom upraw-
nienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Usługodawca  udostępnia  Użytkownikowi  Regulamin  przed  zawarciem  umowy  
o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulami-
nu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Regulamin oraz Polityka
prywatności Serwisu  udostępniane są nieodpłatnie, na trwałym nośniku celem zapo-
znania się z ich treścią lub ich utrwalenia i wydruku. Akceptacja Regulaminu oraz do-
browolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie
odpowiednich opcji online na stronie internetowej Serwisu przed rozpoczęciem świad-
czenia usług Serwisu na rzecz Użytkownika.

9. Korzystanie z usług Serwisu w sposób czynny wymaga akceptacji online Regulaminu 
i  Polityki  prywatności  oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę
adresu  poczty  elektronicznej  Użytkownika  celem  świadczenia  usług  Serwisu
(wykonania umowy o świadczenie usług Serwisu).
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10. Serwis świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników nieodpłatne usługi:
a) doradztwa zawodowego,
b) porad prawnych,
c) porad psychologicznych,

świadczone przez specjalistów legitymujących się właściwymi kwalifikacjami, wiedzą

i doświadczeniem. [Specjaliści] Informacje o Specjalistach są dostępne na bieżąco w

            Serwisie.  
11. Serwis świadczy usługi  pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Usługi świadczone przez Serwis posiadają następujące cechy wspólne:
a) są nieodpłatne,
b) są anonimowe,
c) świadczone standardowo w czasie do 24 godzin,
d) są świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej,
e) świadczone są każdego dnia kalendarzowego przez całą dobę,
f) bez ograniczeń co do możliwej liczby porad udzielonych jednej osobie,
g) osobom w każdym wieku,
h) przez czas określony do 31 grudnia 2015 r.
13. Umowa  –  umowa  o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  zawarta  pomiędzy

Usługodawcą  a  Użytkownikiem,  dotycząca  w  szczególności  korzystania  z  usług
Serwisu.  Warunki  Umowy  określa  Regulamin  oraz  obowiązujące  prawo  polskie.
Umowa jest nieodpłatna.

14. Dane  –  treści,  w  szczególności  stanowiące  elementy  pytań  kierowanych  do
Specjalistów  przez  Użytkowników  za  pośrednictwem  Serwisu  oraz  adres  e-mail
Użytkownika.  Usługodawca  nie  ustanawia  ograniczeń  co  do  liczby  przesyłanych
pytań.

15. Językiem Regulaminu i umów między Usługodawcą a Użytkownikami jest język pol-
ski.

16. System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art. 2 pkt 3
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002
nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). System informatyczny – to zespół współpracujących ze
sobą  urządzeń,  programów,  procedur  przetwarzania  informacji  i  narzędzi
programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. [System informatyczny
Serwisu]

II. Korzystanie z usług Serwisu

1. Korzystanie  z  Usług Serwisu jest  nieodpłatne i  nie  wymaga rejestracji,  ale  należy
spełnić łącznie kryteria określone w pkt I.5 Regulaminu.

2. Rozpoczęcie  świadczenia  usług  Serwisu  wymaga  kompletnego  wypełnienia
formularza pod adresem internetowym: www.chsch.pl/eporady, podania adresu poczty
elektronicznej  e-mail  oraz  złożenia  dobrowolnego  oświadczenia  o  akceptacji
Regulaminu,  Polityki  prywatności  oraz  odnośnie  do  przetwarzania  danych
osobowych. Użytkownik ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych,
zgodnych z prawdą i aktualnych.

3. Dalsza komunikacja między Specjalistą a Użytkownikiem jest prowadzona za pośred-
nictwem poczty elektronicznej.

4. Zamawiając  usługi  Serwisu,  Użytkownik  składa  prawnie  wiążącą  ofertę  zawarcia
nieodpłatnej  Umowy  na  czas  określony.  Rozpoczęcie  świadczenia  usług  Serwisu
następuje w chwili przesłania Danych do Serwisu.

5. Użytkownik może wielokrotnie korzystać z usług Serwisu oraz wysyłać Dane do róż-
nych Specjalistów – po podaniu kontaktowego adresu e-mail. Wybór Specjalisty nale-
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ży do Użytkownika.
6. Usługodawca zaleca konkretność w zadawaniu pytań i ich niedublowanie oraz niewy-

syłanie tych samych pytań do różnych Specjalistów, nadto powiązanie treści pytania
ze specjalizacją danego Specjalisty.

7. Po przesłaniu  Danych  Specjalista  w ciągu  24 godzin  odpowie  na  przesłane  przez
Użytkownika pytania. Jeżeli pytania będą miały charakter niestandardowy lub będą
wymagały dodatkowej konsultacji między Specjalistami albo ich liczba przekroczy 5,
czas na odpowiedzi może się proporcjonalnie wydłużyć.

8. W trakcie rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na
umieszczenie  adresu  poczty  elektronicznej  w bazie  Serwisu  w celu  otrzymywania
informacji  drogą  elektroniczną  na  temat  projektów  Usługodawcy  kierowanych  do
osób z niepełnosprawnością. Użytkownikowi, który wyraził taką zgodę, przysługują
prawa określone  w art.  32  Ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Przetwarzanie odbywa się
zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności Serwisu.

III. Informacja o prawie do odstąpienia 
1. Użytkownik,  który  zawarł  z Usługodawcą umowę  na  odległość,  ma  prawo  do

odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w
terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli
przed jego upływem. Termin 14-dniowy,  w którym Użytkownik może odstąpić  od
umowy dotyczącej świadczenia usługi, liczy się od dnia jej zawarcia.

2. Prawo  do  odstąpienia  nie  przysługuje  w  przypadku  umowy:  
a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Użytkownika,  który został  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,  że po
spełnieniu  świadczenia  przez  Usługodawcę utraci  prawo  odstąpienia  od  umowy
b) o dostarczanie treści cyfrowych,  które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed
upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez
Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Przykład formularza odstąpienia znajduje się pod treścią Regulaminu.
IV. Procedura składania reklamacji

1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących usług i działania
Serwisu.

2. Ewentualną  reklamację  należy  złożyć  w  formie  pisemnej  na  adres  Usługodawcy,
pocztą elektroniczną na adres: poradnia@chsch.pl 

3. Przykład formularza reklamacyjnego znajduje się pod treścią Regulaminu.
4. Reklamację  rozpatruje  Usługodawca  w  terminie: 14  dni  od  dnia  jej  otrzymania,

informując  Reklamującego  o  swojej  decyzji  w  sprawie  reklamacji  pocztą
elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.

            V. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy
      1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za działanie siły wyższej,
b) za niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników,
c) za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty

elektronicznej, prowadzące do przejęcia nad nimi kontroli przez osoby trzecie lub za-
infekowania wirusami systemu Użytkownika,

d) za włamania hakerskie do Systemu informatycznego Serwisu i wynikłe z tego tytułu
szkody lub przerwy w działaniu Serwisu,

e) za spory powstałe między Użytkownikiem a osobą trzecią,
f) za ograniczenia techniczne niezależne od Usługodawcy.

VI. Postanowienia uzupełniające
1. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:
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a) za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika
b) z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia
c) Użytkownik może rozwiązać Umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji

istotnej zmiany Regulaminu, np. wprowadzenia odpłatnej usługi
d) w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z regularnym naruszaniem Regula-

minu  przez  Użytkownika,  Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo do  rozwiązania
Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wszelkie informacje i oświadczenia dotyczące rozwiązania Umowy należy przesyłać 
drogą elektroniczną na adres: poradnia@chsch.pl 

2. Usługodawca zastrzega sobie  prawo do weryfikacji  danych odnośnie do  kryteriów
określonych w pkt I.5 Regulaminu.

3. Usługodawca  nie  odpowiada  za  niedostosowanie  przez  Użytkownika  systemu
informatycznego do wymagań Systemu informatycznego Serwisu,  w szczególności
konfiguracji  komputera  lub  innego  urządzenia  dostępowego  albo  przeglądarki
internetowej. System informatyczny Serwisu ma charakter responsywny.

4. Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób
ciągły i bezawaryjnie.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec
wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność – w terminie
30 dni od jej wystąpienia – przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarze-
niu zostanie podana online niezwłocznie na stronie Serwisu.

6. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany,
rozbudowy  lub  konfiguracji  sprzętu  lub  oprogramowania  służących  do  realizacji
usług. W związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy
w działaniu Serwisu wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub
wymiany sprzętu i oprogramowania. Prace związane z modyfikacją Serwisu nie mają
wpływu na Dane przesłane już przez Użytkowników.

7. Zabronione bezwarunkowo jest przesyłanie poprzez Dane, w Serwisie lub w wiado-
mościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem
materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współ-
życia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgar-
nych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za
obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających
do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie.
W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpo-
wiednie organy ścigania.

8. Zabronione  bezwarunkowo  jest  przesyłanie  poprzez  Dane,  w  Serwisie  lub  
w  wiadomościach  kierowanych  do  Usługodawcy,  ogłoszeń:  erotycznych,  towarzy-
skich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazar-
du, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podob-
nym działaniu, leków na receptę oraz innych treści zabronionych prawem polskim lub
międzynarodowym.

9. Zabronione bezwarunkowo jest przesyłanie poprzez Dane, w Serwisie lub w wiado-
mościach kierowanych do Usługodawcy, odnośników do stron zewnętrznych zawiera-
jących materiały wymienione w pkt 6 i pkt 7.

10. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od
Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu, dotyczących i obejmujących Użytkow-
ników albo inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności
działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

11. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowni-
ków.
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12. Kopiowanie,  modyfikowanie,  dystrybucja,  wyświetlanie  publiczne,
przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i
danych  pochodzących  z  Serwisu  lub  jego  składników  podlega  ochronie  w  myśl
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
1994  nr  24  poz.  83  z  późn.  zm.)  i  jest  bez pisemnej  zgody  Usługodawcy  –
bezwarunkowo  zabronione.  Podobnie  zabronione  jest  bez  pisemnej  zgody
Usługodawcy dokonywanie analiz statystycznych lub informatycznych Serwisu.

13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie
obowiązującego prawa,  w szczególności  akty prawne wymienione  w Regulaminie.
Norm Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
nie stosuje się do umów  zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsu-
ment jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł.

14. Usługodawca zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  w  każdym  czasie  
i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na
stronie internetowej Serwisu i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się
do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie.
Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

15. Wszelkie  spory wynikające  ze  stosowania  Regulaminu  oraz  powstałe  w związku  
z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane
przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów
Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr
43 poz. 296 z późn. zm.).

Formularz odstąpienia od umowy:  
http://www.chsch.pl/media/chsch/  odstąpienie_od_umowy.pdf

Formularz reklamacyjny: 
http://www.chsch.pl/media/chsch/formularz_reklamacyjny.pdf
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