
 
 

 

REGULAMIN USŁUGI KALKULATOR TERMINÓW WZA 

 

§1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

1.1. Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące 
znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego: 

1.1.1. „my”, „Loewen” oznacza spółkę Loewen Legal Hub Kaczmarek Janion sp.k. z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 38 piętro, 00-613 Warszawa; wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 751692, numer NIP: 701692, 
numer REGON: 381477333000000 

1.1.2. „Narzędzie” oznacza dostępny w domenie loewen.pl Kalkulator Terminów WZA; 

1.1.3. „prawa osób trzecich” oznacza wszelkie prawa, bez względu na źródło ich powstania 
(tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji 
administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym 
w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, prawa ochronne na znakach 
towarowych, prawa ochronne na wzorach użytkowych, dobra osobiste lub prawo 
własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony 
jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich; 

1.1.4. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; 

1.1.5. „UŚUDE” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną; 

1.2. Zawarte w Regulaminie odniesienia do jednostek redakcyjnych (paragrafów, „§”) 
wyższego rzędu obejmują także jednostki redakcyjne niższego rzędu (tj. np. odniesienie 
do § 1.1. obejmuje także § 1.1.14).   

1.3. Zwroty „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub inne 
równoważne należy rozumieć w ten sposób, że wyliczenia następujące po tych zwrotach 
mają charakter jedynie przykładowy. 

1.4. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych należy traktować jako odniesienia do tych 
aktów w ich najbardziej aktualnym brzmieniu.  

§2. INFORMACJE WSTĘPNE 

2.1. Świadczymy drogą elektroniczną usługę polegającą na nieodpłatnym umożliwieniu 
korzystania z Narzędzia.  

2.2. Usługodawcą usługi, o której mowa w §2.1 w rozumieniu UŚUDE jest Loewen.  

2.3. Do korzystania z Narzędzia: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa 
umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego 
urządzenia elektronicznego stron WWW. 

2.4. Narzędzie oraz jego poszczególne elementy, a także prawa do nich należą do Loewen 
albo do osób trzecich, których materiały są udostępniane zgodnie z prawem przez nas 
w ramach świadczonych przez nas usług. Osoby korzystające z Narzędzia zobowiązane 
są do nienaruszania żadnych praw – zarówno przysługujących nam jak i osobom trzecim 
– o których mowa w niniejszym §2.4. 

2.5. Każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób 
trzecich korzystanie z Narzędzia lub jakichkolwiek jego elementów, w tym w 
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szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jest zabronione. 
Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, 
rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Narzędzia lub poszczególnych elementów 
jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat 
możliwości uzyskania naszej zgody na korzystanie z konkretnych materiałów 
udostępnianych w ramach Sklepu można uzyskać pod adresem e-mail: 
office@loewen.pl. 

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA 

3.1. Narzędzie jest przeznaczone dla osób zawodowo zajmujących się przygotowywaniem i 
organizowaniem walnych zgromadzeń spółek publicznych.  

3.2. Narzędzie jest udostępniane w stanie takim, w jakim się aktualnie nie znajduje; nie 
zobowiązujemy się do rozwijania Narzędzia ani też do utrzymywania go w stanie 
niezmienionym przez jakikolwiek czas.  

3.3. Uzyskane za pomocą Narzędzia informacje mają charakter jedynie poglądowy. 
Czynności z zakresu organizacji i przygotowania walnego zgromadzenia spółki 
publicznej mogą wymagać doradztwa ze strony adwokata lub radcy prawnego i 
Narzędzie takiego doradztwa nie zastępuje. Za pomocą Narzędzia nie świadczymy usług 
prawnych, a informacje uzyskane w wyniku skorzystania z niego nie stanowią porad, 
opinii ani innych form doradztwa.  

3.4. W związku z brzmieniem §3.3 oraz nieodpłatnym charakterem świadczonej przez nas 
usługi, nasza odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom korzystającym z 
Narzędzia w wyniku korzystania z niego zostaje w najszerszym dopuszczalnym przez 
prawo zakresie wyłączona. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych umyślnie.  

3.5. W doktrynie prawa spółek handlowych prezentowane są różne koncepcje obliczania 
terminów, które muszą upłynąć, aby walne zgromadzenie spółki publicznej było uznane 
za zwołane prawidłowo. Narzędzie zostało przygotowane w oparciu o założenie, że 
dwudziestosześciodniowy termin musi się skończyć przed terminem odbycia walnego 
zgromadzenia spółki publicznej, tj. najpóźniej z upływem dnia poprzedzającego dzień 
oznaczony jako data odbycia walnego zgromadzenia spółki publicznej. 

3.6. Warunki korzystania z Narzędzia wyznacza każdorazowo treść Regulamin, do której 
odsyła podstrona, na której dostępne jest Narzędzie. Nie zawieramy z osobami 
korzystającymi z Narzędzia żadnego stosunku prawnego o charakterze ciągłym.  

§4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

4.1. Wszelkie uwagi, sugestie, zastrzeżenia czy reklamacje dotyczące funkcjonowania 
Narzędzia powinny być zgłaszane na adres e-mail: office@loewen.pl lub pisemnie na 
nasz adres podany w § 1.  

4.2. Dokładamy starań, aby uwagi, sugestie zastrzeżenia czy reklamacje były rozpatrywane 
w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację (pisemna 
lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany 
w reklamacji. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mające w danym 
wypadku zastosowanie przewidują krótszy termin na rozpoznanie reklamacji, będzie 
ona rozpoznana w tym krótszym terminie.  

§5. ZMIANY 

5.1. Regulamin może podlegać zmianom, przy czym zmiany te pozostają bez wpływu na 
nawiązane przed wprowadzeniem takich zmian w życie, stosunki prawne. Każdorazowe 
skorzystanie z Narzędzia następuje na warunkach przewidzianych w Regulaminie w 
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brzmieniu, do którego, w momencie skorzystania z Narzędzia, odsyła strona 
internetowa, na której Narzędzie jest dostępne.  

5.2. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, informacja o tym fakcie zostanie podana 
na stronie internetowej, na której Narzędzie jest dostępne.  

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Regulamin w brzmieniu niniejszym wszedł w życie z dniem 28 lutego 2022 r.  

6.2. Ilekroć w Regulaminie lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek 
skontaktowania się osoby korzystającej z Narzędzia z nami, kontakt taki powinien 
nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na 
nasz adres e-mail wskazany w Regulaminie lub na stronie internetowej Narzędzia a w 
braku takiego adresu na adres office@loewen.pl.  

6.3. Nasza działalność jest prowadzona na zasadach przewidzianych w prawie polskim, w 
związku z czym, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne, stosunki prawne wynikające z 
Regulaminu są poddane prawu polskiemu. Jednakże w niektórych, nietypowych z uwagi 
na charakterystykę Narzędzia, sytuacjach, gdy osoba korzystająca z Narzędzia jest 
konsumentem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, właściwe dla niego, bezwzględnie 
obowiązujące, przepisy krajowe Państwa Członkowskiego innego niż Polska, znajdą 
zastosowanie niezależnie od niniejszego §6.3 i brzmienie §6.3 nie będzie stało temu na 
przeszkodzie.  

6.4. Wszelkie kwestie dotyczące jurysdykcji sądów będą określane na podstawie przepisów 
prawa Unii Europejskiej (które pozwala m.in. konsumentom na pozywanie i bycie 
pozywanymi w ich Państwach Członkowskich), a w zakresie, w jakim prawo to pozwala 
na wybór jurysdykcji, będzie ona przysługiwała sądom polskim. Wszelkie przepisy 
dotyczące jurysdykcji inne niż wynikające z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego 
lub prawa Państwa Członkowskiego mającego zastosowanie z mocy prawa Unii 
Europejskiej, nie będą, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, stosowane.  

6.5. Wszelkie spory dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez nas 
zobowiązań umownych, a wynikające z Regulaminu lub związane z Narzędziem, będą 
rozpoznawane przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; nie dotyczy 
to jednak sporów z udziałem konsumentów.  

6.6. Zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej 
www.loewen.pl (a tym samym z Narzędzia) są podane w naszej polityce prywatności 
dostępnej pod adresem: https://loewen.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

 


