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Regulamin zamieszczania ofert w Katalogu Pracodawcy 2018/2019 

 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Przedmiotem regulaminu  jest zamieszczenie przez Wydawcę materiałów promocyjnych 
Reklamodawcy wraz z użyciem jego logo w Katalogu Pracodawców 2018/2019, zwanym 
dalej „Katalogiem” na zasadach określonych niniejszym  Regulaminem. 

2. W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, które należy rozumieć w 
następujący sposób: 

a. Wydawca -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Biuro Karier i Promocji 
Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  tel. (71) 36 80 882              
e-mail: biurokarier@ue.wroc.pl, dalej jako Biuro Karier. 

b. Reklamodawca - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca publikację w formie 
wizytówki lub wizytówki wraz z reklamą w Katalogu Pracodawcy 2018/2019. 

c. Katalog pracodawcy,  dalej jako Katalog - zbiór zawierający spis ogłoszeń 
reklamodawców w formie wizytówki lub wizytówki i reklamy.  

d. Wizytówka  -  materiał zawierający następujące informację nazwę firmy, branżę, 
krótką informację o firmie (max 800 znaków), wyszczególnione typowe obszary 
działania, stanowiska pracy, kluczowe oczekiwane kompetencje, sposób aplikowania 
na stanowiska, dane kontaktowe, adres strony www oraz logo Reklamodawcy. 

e. Reklama – materiał promocyjny, który spełnia następujące warunki: plik 
produkcyjny pdf, w wersji do 1,4 załączone fonty/skrzywione teksty, 
CMYK/GRAY, format netto B5+3 mm spady z każdej strony, zalewki i overprinty 
zdefiniowane w pliku. 

f. Zlecenie ogłoszeniowe - oznacza każde przesłanie formularza przy użyciu 
elektronicznego  formularza Google z nadanym przez Biuro Karier identyfikatorem 
(kolejnym identyfikatorem), którego przedmiotem jest umieszczenie wizytówki lub 
wizytówki i reklamy w Katalogu Pracodawcy 2018/2019.  

 
 

ZLECENIE  OGŁOSZENIOWE 
 

§ 2 
1. Wydawca przyjmuje zlecenia ogłoszeniowe  do Katalogu Pracodawców 2018/2019 do dnia 

19 stycznia 2018 roku. 
2. Zlecanie i zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w Katalogu  jest dokonywane w oparciu o 

niniejszy regulamin.  
3. Zlecenie publikacji wizytówki lub/i reklamy  jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu. 
4. Zlecenie na druk ogłoszenia dokonywane jest w formie elektronicznej poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego opracowanego przy wykorzystaniu narzędzia Google 
Formularze.  

5. W Formularzu zgłoszeniowym  Reklamodawca zobowiązany jest do podania zgodnie z 
prawdą wszystkich wymaganych informacji. 



 

 Uniwersytet Ekonomiczny 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 36 80 100 • fax  71 36 72 778 
www.ue.wroc.pl 

Biuro Karier i Promocji Zawodowej UE 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 36 80  893 • fax  71  36 80 886 
www.biurokarier.ue.wroc.pl 

 

6. W Formularzu zgłoszeniowym Reklamodawca wybiera rodzaj ogłoszenia. 
7. Kliknięcie przycisku „wyślij formularz” w Formularzu Google jest równoznaczne z 

umieszczeniem ogłoszenia w Katalogu i akceptacją warunków publikacji ogłoszenia. 
8. Zlecenie na druk ogłoszenia uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą jego oznaczenia 

kolejnym identyfikatorem przez pracownika Biura Karier. 
9. Potwierdzenie zlecenia na umieszczenie ogłoszenia w Katalogu zostaje przesłane drogą 

elektroniczną przez pracownika Biura Karier do osoby oznaczonej do kontaktu w 
formularzu zgłoszeniowym. 

10. Anulowanie zlecenia ogłoszeniowego wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie e-maila 
w którym Reklamodawca rezygnuje z odstąpienia od umieszczenia ogłoszenia w Katalogu.  

11. Anulowanie zlecenia może nastąpić nie później niż do dnia 19 stycznia 2018 roku. 
12. Po dniu 19 stycznia 2018 roku nie ma możliwości anulowania zlecenia na umieszczenie 

ogłoszenia w Katalogu Pracodawcy 2018/2019. 
  
 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  REKLAMODAWCY 
 

§ 3 
 

1. Reklamodawca zobowiązuje się do: 
a) Dostarczenia materiałów promocyjnych w postaci wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego do Katalogu, wzoru logo i reklamy w wersji elektronicznej (jeśli 
dotyczy), zgodnej ze specyfikacją opisaną w ust. 2 poniżej, 

b) Zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 regulaminu, w terminie wskazanym w § 
7 ust 8 regulaminu. 

2. Reklama podlegająca zamieszczeniu powinna spełniać następujące wymagania:  
a) pliki produkcyjne pdf w wersji do 1.4, załączone fonty. /skrzywione teksty, 

CMYK/GRAY, format netto B5+3 mm spady z każdej strony, zalewki i overprinty 
zdefiniowane w pliku.  

b) Logo - pliki wektorowe w formacie cdr, eps lub ai. 
 

 
 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  WYDAWCY 
 

§ 4 
1. Wydawca zobowiązuje się do: 

a) Umieszczenia logo Reklamodawcy w Katalogu na zasadach określonych w regulaminie, 
b) Wydania Katalogu w formacie B5 w nakładzie 1500 egzemplarzy. 

2. Wydawca zamieści w Katalogu logo Reklamodawcy, które zostało przekazane   w wersji 
elektronicznej nie później niż do dnia 19 stycznia 2018 roku. Wydawca dostarczy Reklamodawcy 
projekt materiałów wchodzących w skład Katalogu, w których zamieszczono materiały promocyjne 
wraz z użyciem logo Reklamodawcy przed wydaniem Katalogu. Reklamodawca przekaże 
ewentualne zastrzeżenia, w formie pisemnej, w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia przekazania 
materiałów promocyjnych. Brak zastrzeżeń będzie traktowany przez Strony jako zgodność 
materiałów promocyjnych z przedstawionymi drogą elektroniczną.  
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3. Reklamodawca udziela niniejszym Wydawcy zezwolenia na wykorzystanie jego logo                       
i innych materiałów promocyjnych w sposób i w zakresie określonym w Niniejszym regulaminie.  

 
§ 5 

1. Wydawca oświadcza, że wykona wszystkie zobowiązania określone w niniejszym regulaminie z 
należytą starannością. 

2. W celu prawidłowej i profesjonalnej realizacji powierzonych zadań, Wydawca zobowiązany jest do 
zapoznawania się i respektowania wszelkich informacji i poleceń otrzymywanych od 
Reklamodawcy. 

 
 
 

WARUNKI  REALIZACJI 
 

§ 6 
 
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń reklamowych. 
2. Wydawca nie podejmuje się sprawdzania ogłoszenia pod względem jego zgodności z prawem osób 

trzecich. 
3. Wydawca nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim. 
4. Wydawca zastrzega sobie prawo nie drukowania ogłoszeń sprzecznych z prawem, zasadami 

współżycia społecznego lub z zasadami programowymi Wydawcy. 
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zlecenia ogłoszeniowego lub 

odstąpienie od jego wykonania z przyczyn niezależnych od Wydawcy, w szczególności: strajków, 
decyzji władz państwowych, klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, eksplozji), awarii sieci 
Internet lub energetycznej. 

6. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, jeżeli nie 
otrzymał lub otrzymywał z opóźnieniem płatność za zamieszczone wcześniej ogłoszenie. 

7. Dane osobowe podane w czasie rejestracji przechowywane są i przetwarzane przez Wydawcę w 
sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  

8. Reklamodawca  ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, w szczególności za 
poprawność i zgodność z prawem plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem 
umieszczenia w Katalogu.  

9. Po stronie Reklamodawcy  pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w 
ogłoszeniach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami 
chronionymi prawem. Złożenie przez Reklamodawcę zamówienie jest równoznaczne z  
oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiane ogłoszenie nie jest 
sprzeczne z prawem (m. in. z zakazami reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów 
alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie zamówienia 
nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych. 

10. Na Reklamodawcy  spoczywa konieczność naprawienia wszelkich szkód Wydawcy w związku z 
treścią lub formą zamówionego ogłoszenia (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania 
prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób 
trzecich). Zobowiązanie to dotyczy także sytuacji, w których stroną postępowania jest pracownik 
Biura Karier. 
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11. Reklamodawca zobowiązany jest do podania swoich poprawnych, pełnych  danych   
  osobowych i adresowych oraz numeru NIP. Wydawca korzysta z tych danych jedynie w   
  celu wydania  Reklamodawcy faktury. 

12. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminu        
  dostarczenia zlecenia przez Reklamodawcę, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego   
  realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu. 

 
 
 

PŁATNOŚCI 
 

§ 7 
 
1. Za wykonanie określonej w §1 ust. 1 Regulaminu usługi  Wydawca otrzyma wynagrodzenie 

umowne, zgodne z cenami wynikającymi z Formularza zgłoszenia do Katalogu.  
2. Za wykonanie usługi Reklamodawca zobowiązuje się zapłacić Wydawcy łączne wynagrodzenie w 

wysokości: 
a) 676,5 PLN brutto (słownie sześćset siedemdziesiąt sześć złotych, pięćdziesiąt groszy) w 

tym netto 550,00 PLN (słownie pięćset pięćdziesiąt złotych, zero groszy) plus należny 
podatek VAT, za wizytówkę w Katalogu,  

b) 984 PLN brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote, zero groszy), w tym 
wartość netto 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych, zero groszy) plus należny 
podatek VAT, za wizytówkę w Katalogu wraz z reklamą - 1 strona B5. 

3. Reklamodawcy, którzy umieścili po raz kolejny ogłoszenie w Katalogu  otrzymają 5% rabatu 
niezależnie od wybranej oferty. 

4. W przypadku, gdy Reklamodawca weźmie udział w Targach  Pracy organizowanych przez Biuro 
Karier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i  przyśle zgłoszenie do dnia 19 stycznia 2018 
roku, otrzyma dodatkowe 10% rabatu na zamieszczenie ogłoszenia w Katalogu oraz 10% rabatu na 
udział w Targach Pracy od ceny zamieszczonej w Formularzu zgłoszeniowym na Targi Pracy 
organizowane w dniu 11 kwietnia 2018 roku. 

5. Reklamodawca zgłasza się na Targi Pracy o których mowa w   ust.4 powyżej poprzez formularz 
zgłoszenia na Targi Pracy zamieszczony na stronie Biura Karier. 

6. Rabaty o których mowa  w ust. 3 i 4 powyżej zostaną uwzględnione na fakturze. 
7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi w terminie 14 dni od daty 

wystawienia przez Wydawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wydawcy. 
 
 
 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

§ 8 
 

1. Wszelkie zawiadomienia pomiędzy Stronami dokonywane będą pisemnie, bądź  przesyłane na 
adresy Stron wskazane Formularzu Google, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru lub doręczane osobiście za potwierdzeniem odbioru, bądź za pomocą poczty 
elektronicznej, przez osoby wymienione w ust. 2 i 3 poniżej. 
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2. Ze  strony Wydawcy  osobą wyznaczoną do kontaktów z Reklamodawcą jest pan Łukasz Strączek 
email: justyna.socha@ue.wroc.pl, tel. 71 36 80 893. 

3. Ze  strony Reklamodawcy za współpracę  z Wydawcą odpowiadać będzie  osoba wskazana w 
Formularzu zgłoszeniowym do Katalogu. 

4. Osoby wymienione w ust.2 i 3 powyżej nie są upoważnione do zmian Regulaminu zawierania 
zleceń, ani zaciągania innych wiążących zobowiązań. 

5. Każda ze stron ma prawo anulować zlecenie nie później niż do dnia 19 stycznia 2018 roku. 
6. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie adresu 

siedziby i o każdej innej zmianie w swojej działalności mogącej mieć wpływ na realizację 
przedmiotu Regulaminu  

7. Stronę, która nie dopełniła  obowiązku o którym mowa w ust.1 powyżej  będą obciążać 
ewentualne skutki mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

8. W razie przekazania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu  będzie 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydawcy. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 roku. 
 
 

 


