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REGULAMIN PROMOCJI STAŻOWEJ MŚP 
 

§ 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI 
 

1. Organizatorem Promocji Stażowej MŚP (zwana dalej: „Promocją”) stanowiącej 
sprzedaż premiową z nagrodami, o której mowa w niniejszym regulaminie 
(zwanym dalej: „Regulaminem”) jest:  
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 
Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, 
NIP 8960005673, REGON 930041341, o kapitale zakładowym w wysokości 992 
345 340 PLN, w pełni opłaconym (zwana dalej „Bankiem”)  

 
2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
§ 2. DEFINICJE 

 
Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej pojęć, należy przez nie rozumieć 
w odpowiednim przypadku i liczbie:  

1) Autoryzacja – potwierdzenie w oddziale Banku, że firma podająca dane podczas 
rejestracji do Portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl jest klientem BZ WBK. Autoryzacji 
może dokonać właściciel firmy lub osoba mająca upoważnienia do reprezentacji. 

2) Kod promocyjny -  ciąg znaków składający się z liczb i cyfr, uprawniający do 
skorzystania z Promocji, ważny 30 dni od momentu jego otrzymania. 

3) Kredyt MŚP –Kredyt Biznes Ekspres w kwocie nie mniejszej niż 100.000 PLN, 
udzielony na warunkach ogólnych, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji pobieranych 
przez Bank za czynności bankowe dla firm. 

4) Nagroda – nagroda przewidziana dla Uczestnika Promocji jest określona w §3 
Regulaminu. 

5) Parter - Happinate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, której akta 
rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000570933, REGON: 362273387, NIP: 7010502310, o kapitale 
zakładowym 10 000 PLN, w pełni opłacony.  

6) Portal firmoweewolucje.bzwbk.pl - oznacza zorganizowaną platformę 
informatyczno-informacyjno-promocyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną 
przez Bank, umożliwiającą użytkownikom korzystanie z mechanizmów 
informatycznych oraz informacji opracowanych przez Bank i/lub jego partnerów, a 
także innych światowych zasobów Internetu, udostępnianą przez Bank w domenie 
HYPERLINK "http:/firmoweewolucje.bzwbk.pl/"firmoweewolucje.bzwbk.pl, 

7) Praktykant- osoba zatrudniona na podstawie umowy o praktykę absolwencką          
(„Staż”)  przez Uczestnika Promocji. 

8) Uczestnik Promocji/Uczestnik - osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca 
działalność gospodarczą, z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw; 
prowadząca działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski i spełniająca warunki 
określone w § 4 Regulaminu. 
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§ 3. NAGRODA W PROMOCJI 
 

1. Nagrodą w Promocji jest zwrot 50% zadeklarowanej kwoty wynagrodzenia 
miesięcznego Praktykanta, jednak nie więcej niż 1 500 PLN brutto miesięcznie przez 
okres 3 miesięcy, licząc od dnia zatrudnienia. 

2.  Maksymalna wartość Nagrody to 4 500 PLN brutto. 
3. Uczestnik Promocji może ubiegać się o Nagrodę tylko raz.  
4. Uczestnik promocji może zatrudnić jednego Praktykanta. 
5. Nagroda zostanie przekazana na konto wskazane przez Uczestnika Promocji, po 

spełnieniu wszystkich warunków Promocji wskazanych w Regulaminie, w terminie 14 
dni po zakończeniu Stażu. 

6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.  
7. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Promocji stanowią dla tego Uczestnika 

przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym 
Uczestnik sam zobowiązany jest wykazać do opodatkowania wartość otrzymanych 
nagród z tytułu uczestnictwa w Promocji, natomiast na Organizatorze nie ciążą z tego 
tytułu żadne obowiązki podatkowe, ani też informacyjne.  

 
§ 4. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI I OTRZYMANIA NAGRODY  

 
I. Warunki skorzystania z Promocji: 

 
1. Promocją objęci są Uczestnicy Promocji, którzy spełnią łącznie następujące 

warunki, w okresie trwania Promocji: 
1) Posiada w Banku dowolny rachunek bieżący dla firm w PLN. 
2) Nie później niż miesiąc przed podpisaniem umowy z Praktykantem, o której 

mowa w §2 pkt 7), zawrze z Bankiem umowę o kredyt MŚP.  
2. W okresie obowiązywania umowy o kredyt MŚP:  

1) nie odstąpi od umowy o kredyt MŚP,  
2) nie wypowie umowy o kredyt MŚP przed  upływem 12 miesięcy od jej zawarcia 

albo przed upływem terminu wynikającego z Umowy kredytu w przypadku, gdy 
umowa została zawarta na czas krótszy niż 12 miesięcy. 

3. Prowadzi działalność nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy. 
4. Nie przekracza 40.000.000  PLN rocznego obrotu.  
5. Zarejestruje się na Portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl oraz zostanie 

zautoryzowany jako klient Banku. 
6. Podpisze oświadczenie woli o przystąpieniu do Promocji  i zapoznaniu się  z 

Regulaminem Promocji, w tym wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
oraz zgodę na ujawnienie Partnerowi przez Organizatora informacji objętych 
tajemnicą bankową.   

II. Warunki do otrzymania Nagrody: 
1. Uczestnik Promocji otrzyma Nagrodę w przypadku spełnienia łącznie poniższych 

warunków: 
1) Zrekrutuje kandydata na Praktykanta z wykorzystaniem platformy udostępnionej 

przez Partnera, zgodnie z instrukcjami wysłanymi przez Organizatora na adres 
e-mail Uczestnika Promocji (podany podczas rejestracji na portalu 
firmoweewolucje.bzwbk.pl). 

2) Zatrudni Praktykanta na okres 3 miesięcy i wypłaci mu w tym terminie 
wynagrodzenie zgodne z umową, którą zawrze z Praktykantem. 

3) Przekaże do Partnera następujące dokumenty: 
a) podpisaną umowę z Praktykantem, o której mowa w §2 pkt 7) Regulaminu,  
b) oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia dla Praktykanta, zgodnie z 

umową, o której mowa w pkt a), 
c) informację zwrotną na temat jakości Stażu. 
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2. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji odstąpi odmowy o  Kredyt MŚP lub ją 
wypowie przed  upływem 12 miesięcy od jej zawarcia albo przed upływem terminu 
wynikającego z Umowy kredytu w przypadku, gdy umowa o kredyt MŚP została 
zawarta na czas krótszy niż 12 miesięcy, będzie on zobowiązany do zwrotu kwoty 
brutto w maksymalnej wysokości 4500 PLN,  stanowiącej równowartość Nagrody 
otrzymanej w Promocji.  

3. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2 nastąpi przez potrącenie przez Bank kwoty 
stanowiącej równowartość Nagrody otrzymanej w Promocji ze środków 
znajdujących się na rachunku bankowym Uczestnika Promocji, z którego została 
pobrana rata kredytu z tytułu umowy o kredyt MSP, na podstawie odrębnej zgody 
udzielonej przez Uczestnika Promocji, w terminie 14 dni od momentu rozwiązania 
Umowy kredytu. 

4. Zrealizuje Kod Promocyjny, o którym mowa w § 2, pkt.2. 
5. Praktykant zatrudniony przez Uczestnika Promocji musi spełniać łącznie poniższe 

warunki: 
1) Nie może być spokrewniony z osobą zarządzającą firmą. 
2) Musi posiadać ważną legitymację studencką uczelni wyższej lub posiadać 

status absolwenta ( osoby do 30 roku życia) uczelni wyższej biorącej udział w 
Programie Santander Universidades i znajdującej się na liście uczelni 
partnerskich, dostępnej pod adresem: 
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/lista-uczelni/lista-uczelni.html 

3) Musi posiadać konto w Banku Zachodnim WBK, na które przez okres 
zatrudnienia będzie przekazywane wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z 
Uczestnikiem Promocji, o której mowa w §2 pkt 7) Regulaminu.     

4) Przekazać informację zwrotną na temat jakości Stażu do Partnera. 
III. Z Promocji wyłączeni są Uczestnicy Promocji, którzy spełnią co najmniej jeden z 

poniższych warunków: 
1) prowadzi działalność w sektorze górnictwa węgla, 
2) prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 
3) prowadzi działalność w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien 

syntetycznych, 
4) prowadzi działalność w sektorze budownictwa okrętowego, 
5) prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu bronią, 
6) prowadzi działalność w branży erotycznej, 
7) prowadzi działalność w formie spółki prawa handlowego. 

 
 

§ 5. CZAS TRWANIA PROMOCJI 
 

Promocja trwa od 01.09 2016 r. do czasu wykorzystania kodów promocyjnych, jednak nie 
później niż do 30.04.2017 r. 

 
 

§ 6. PRZEKAZANIE KODU PROMOCYJNEGO 
 

1. Kod promocyjny wraz z instrukcją jego wykorzystania zostanie  wysłany z adresu e-
mail portalfirmoweewolucje@bzwbk.pl na adres e-mail Uczestnika Promocji (podany 
podczas rejestracji na portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl) w ciągu 14 dni od momentu 
podpisania Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji (stanowi załącznik do 
Regulaminu). 

2. Uczestnik promocji może zrealizować kod promocyjny na stronie internetowej 
Partnera, której adres  zostanie podany wraz z kodem promocyjnym z wyżej 
wskazanego adresu e-mail. 

3. Kod promocyjny, o którym  mowa w ust. 2,  jest ważny przez okres 30 dni od jego 
otrzymania.  
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§ 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

1. Uczestnik promocji może złożyć reklamację: 
1) ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej 

Banku zajmującej się obsługą klienta; 
2) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub jego dowolnej 

jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera 
lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku 
zajmującej się obsługą klienta; 

3) w formie elektronicznej: poprzez formularz reklamacyjny na stronie 
internetowej Banku.  

2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów Banku dostępne są w jednostkach 
organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na 
stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.  

3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru 
Uczestnika, zostanie udzielona przez Bank listownie lub sms, bez zbędnej zwłoki, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie 
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać 
wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnika przez 
Bank przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego 
ustalenia. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 
przez Bank  dostępne są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl oraz w 
jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta. 

6. Spór między Uczestnikiem będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą a Bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji 
Uczestnikowi może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w 
sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie 
określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

7. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
 

 
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin jest dostępny w oddziałach Banku. Treść Regulaminu dostępna jest 

również na stronach internetowych www.bzwbk.pl/firmy oraz  
firmoweewolucje.bzwbk.pl 

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 

3. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
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OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „PROMOCJA STAŻOWA MŚP” 
 
IMIĘ  
NAZWISKO  
NUMER TELEFONU  
NAZWA FIRMY  
NIP FIRMY  
NUMER KONTA, NA 
KTÓRY MA ZOSTAĆ 
PRZEKAZANA NAGRODA 

 

 
 
Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Promocji „Kasa na staż” 
(„Regulamin”) 

2. Spełniam warunki uczestnictwa w promocji określone w Regulaminie. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy kredytu lub jej wypowiedzenia przed  

upływem 12 miesięcy od jej zawarcia albo przed upływem terminu wynikającego z 
Umowy kredytu w przypadku, gdy Umowa kredytu została zawarta na czas krótszy 
niż 12 miesięcy  wyrażam zgodę  na potrącenie przez Bank kwoty stanowiącej 
równowartość Nagrody otrzymanej w Promocji ze środków znajdujących się na 
rachunku bankowym, z którego została pobrana rata kredytu z tytułu umowy o 
Kredyt MŚP, w terminie 14 dni od momentu rozwiązania umowy o Kredyt MŚP. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzaniem danych osobowych w celu niezbędnym do 
realizacji Promocji. 

5. Wyrażam zgodę na ujawnienie Parterowi  przez  Bank Zachodni WBK S.A. danych 
objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do potwierdzenia realizacji 
warunków Promocji.  

6. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych podanych 
w niniejszym formularzu jest Bank Zachodni WBK S.A. (Bank) z siedzibą we 
Wrocławiu (ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław). 

7. Zostałem/em poinformowany/a o prawie dostępu do powyższych danych i ich 
poprawiania.  

8. Powyższe dane są prawdziwe i zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania Banku Zachodniego  WBK o ich zmianie. 

 
 
 
 
 
……………................                                                                        …………………….. 
(miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis Klienta) 

 


