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UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS
Wersja UTA 10072022 

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI. 
ZAZNACZAJĄC POLE WYBORU AKCEPTACJI BĄDŹ WYRAŻAJĄC AKCEPTACJĘ W INNY SPOSÓB, 
ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO PODLEGAĆ POSTANOWIENIOM NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ 
POTWIERDZAJĄ ZAWARCIE WIĄŻĄCEJ UMOWY ZE SPÓŁKĄ UPS MARKET DRIVER, INC. 
(„UPS”). 

Zezwolenie udzielone przez UPS na korzystanie z Technologii UPS obowiązuje tak długo, jak wypełniają 
Państwo następujące obowiązki: (1) Ogólne warunki i ustalenia 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/GTC.pdf>; (2) Prawa Użytkownika końcowego 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/EUR.pdf>; oraz (3) Informacje i ogólne zasady użycia 
dostępne pod adresem <https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/IGUP.pdf>, wraz z dokumentacją 
wskazaną w dowolnej z poniższych trzech części („Umowa”).   

Niniejszym potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo i w pełni zrozumieli WSZYSTKIE CZĘŚCI 
niniejszej Umowy – Ogólne warunki i ustalenia, Prawa użytkownika końcowego oraz Informacje i ogólne 
zasady użycia, w tym dokumentację w nich wskazaną. 

Na potrzeby niniejszej Umowy: 

„Klient” oznacza Osobę zatrudniającą Państwa (1), nie będącą Dostawcą Usług, której przydzielono 
Konto UPS stosowane przez Państwa do zarejestrowania pierwszej Technologii UPS, do której 
Państwo uzyskują dostęp, jeżeli Konto UPS jest wymagane do takiej rejestracji, (2) oraz której 
przydzielono pierwsze Konto UPS stosowane przez Państwa do zarejestrowania Technologii UPS, do 
której Państwo uzyskują dostęp, jeżeli Konto UPS nie jest wymagane do takiej rejestracji, lecz jest 
wymagane do używania, lub (3) gdy pierwsza Technologia UPS, do której Państwo uzyskują dostęp 
nie wymaga Konta UPS do rejestracji lub używania.  

„Usługodawca” oznacza stronę trzecią wynajętą przez klienta UPS do pomocy takiemu klientowi UPS 
w zarządzaniu działalnością wysyłkową ze Stronami UPS, łącznie z Usługodawcami usług danych 
rozliczeniowych, którzy otrzymali od UPS pisemne upoważnienie do świadczenia takich usług w 
imieniu klienta UPS, z zastrzeżeniem jednak, że kontrahenci UPS mogą występować jako 
Usługodawcy bez pisemnej zgody UPS. 

„Pracownik Dostawcy Usług” oznacza Osobę zatrudnioną przez Dostawcę Usług. 

„Państwo” lub forma dzierżawcza „Państwa” oznacza, zgodnie z odpowiednią sytuacją: (i) 
użytkownika jako osobę zawierającą niniejszą Umowę na wykorzystywanie Technologii UPS 
wyłącznie w swoim imieniu i na własny użytek; (ii) użytkownika oraz Klienta, jeśli użytkownik 
uzyskuje dostęp do Technologii UPS w ramach jego obowiązków jako pracownika Klienta; (iii) 
użytkownika oraz Osobę zatrudniającą użytkownika, jeśli osoba zatrudniająca użytkownika jest 
Dostawcą Usług dla klientów UPS, a użytkownik uzyskuje dostęp do Technologii UPS w ramach 
swoich obowiązków pracownika Dostawcy Usług w celu świadczenia usług na rzecz klienta UPS. 

Oświadczają Państwo i potwierdzają, iż są Państwo pełnoletni i że, w odpowiednich przypadkach, są Państwo w 
stanie zawierać prawomocne, wiążące umowy w swoim imieniu, na rzecz Klienta bądź Dostawcy Usług 
związane z Technologią UPS.  Jeżeli stracą Państwo uprawnienia do zawierania prawomocnych, wiążących 
umów w myśl odpowiednich przepisów w imieniu swoim, Klienta bądź Dostawcy Usług, zgodnie z 
odpowiednią sytuacją, nie będą mieli Państwo prawa posługiwać się Technologią UPS w imieniu swoim, 
Klienta bądź Dostawcy Usług. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/GTC.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/IGUP.pdf
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Ogólne warunki i ustalenia 

1. Definicje. Wyrazy pisane wielkimi literami w niniejszej Umowie mają znaczenia ustalone w Ogólnych 
warunkach i ustaleniach, Załącznik A dołączony do niniejszej Umowy i w Prawach użytkownika końcowego, 
Załącznik A. W przypadku niezgodności znaczenia pojęć zawartych w Prawach użytkownika końcowego 
i niniejszych Ogólnych warunkach i ustaleniach, obowiązywać będą niniejsze Ogólne warunki i ustalenia. 

2. Udzielenie licencji. 

2.1. Zakres.  UPS niniejszym udziela Państwu, a Państwo akceptują, zgodnie z warunkami i ustaleniami 
niniejszej Umowy, ograniczoną, odwoływalną, niepodlegającą dalszemu licencjonowaniu, niewyłączną, nie 
przekazywalną licencję do posługiwania się Technologią UPS i związaną z nią Dokumentacją Techniczną na 
Dozwolonym Terytorium dla takiej Technologii UPS lub do uzyskiwania dostępu do nich, w zależności od 
przypadku.  Prawa użytkownika końcowego zawierają ogólne prawa i ograniczenia licencyjne, jak również 
prawa i ograniczenia licencyjne konkretnych Technologii UPS. 

2.2. Ograniczenia ogólne – Materiały i oprogramowanie UPS.  Nie będą Państwo, oraz sprawią, że 
Państwa pracownicy i przedstawiciele nie będą wydawali licencji pochodnych, ujawniali lub przekazywali 
materiałów UPS jakiejkolwiek stronie trzeciej bez pisemnej zgody UPS. Zgadzają się Państwo nie modyfikować 
(w tym nie korygować Oprogramowania), nie powielać, nie wynajmować, nie oddawać w dzierżawę, nie 
pożyczać, nie obciążać, nie kolportować, nie prowadzić redystrybucji, nie wprowadzać ponownie na rynek i nie 
rozporządzać w inny sposób materiałami UPS lub żadną ich częścią bez zgody UPS i niniejszym zrzekają się 
Państwo takiego prawa przyznanego w myśl obowiązujących przepisów.  Zgadzają się Państwo nie sporządzać 
kopii oprogramowania, chyba że jest to konieczne do posługiwania się nim zgodnie z tą Umową, ale mogą 
Państwo sporządzić jedną (1) kopię zapasową Oprogramowania wyłącznie do celów archiwalnych. Taka kopia 
zapasowa będzie zawierać prawa autorskie UPS i inne zastrzeżenia praw autorskich, jak również będzie 
podlegać warunkom i ustaleniom niniejszej Umowy.  Niezależnie od wszystkich ustaleń niniejszej Umowy 
stanowiących inaczej, nie wolno Państwu posługiwać się Oprogramowaniem na zasadzie udziału czasowego lub 
biura serwisowego. 

3. Zapewnienie przestrzegania przepisów eksportowych.  Przyjmują Państwo do wiadomości, że 
wszystkie dostarczone materiały UPS podlegają obowiązującym w USA przepisom dotyczącym eksportu (EAR) 
ustalonym przez Departament Handlu USA – Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa, jak również innym amerykańskim 
przepisom i regulacjom.  Zgadzają się Państwo przestrzegać przepisów eksportowych USA (EAR) i wszystkich 
innych obowiązujących przepisów USA przy obchodzeniu się i użytkowaniu wszystkich dostarczonych materiałów 
UPS, jak również nie eksportować lub reeksportować materiałów UPS z wyjątkiem tych, które są dozwolone 
zgodnie z przepisami eksportowymi USA (EAR) lub innymi stosownymi przepisami.  Bez ograniczania się do 
powyższych ogólnych stwierdzeń, zgadzają się Państwo, przedstawiają i gwarantują, że żadne materiały UPS nie 
będą mogły być dostępne, pobrane, opublikowane, przeniesione, transferowane, przesyłane przez lub do, 
eksportowane do lub reeksportowane do (1) Terytorium zastrzeżonego (ani do obywatela czy też mieszkańca tegoż) 
lub (2) żadnej osoby, jednostki czy organizacji z następujących list: U.S. Treasury Department’s list of Specially 
Designated Nationals (Lista specjalnie oznaczonych osób Departamentu Skarbu USA) lub U.S. Department of 
Commerce’s Denied Persons List or Entity List (Lista zakazanych osób fizycznych i prawnych Departamentu 
Handlu USA).  Kraje i terytoria uważane jako Terytorium zastrzeżone i osoby, jednostki lub organizacje 
uwzględnione na powyższych listach, mogą podlegać okresowym zmianom.  Zgadzają się Państwo na śledzenie 
uaktualnień i przestrzeganie tej klauzuli pomimo takowych zmian.  Dla ułatwienia, informacje na temat krajów i 
terytoriów w grupie Terytoriów zastrzeżonych, jak również osób, jednostek lub organizacji uwzględnionych na 
wyżej wymienionych listach, można znaleźć w witrynie internetowej 
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt,  
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx i 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

4. Materiały UPS. 

4.1. Prawa własności intelektualnej.  Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i przyznają, że UPS 
jest właścicielem wszystkich praw, tytułów własności i interesów, i ma prawo licencjonowania Państwu 
Materiałów UPS.  Przyjmują Państwo do wiadomości, iż nie nabywają Państwo praw własności do Materiałów 
UPS, i że nie nabędą Państwo żadnych praw własności do materiałów UPS w związku z niniejszą Umową.  W 
żadnej sytuacji nie podejmą Państwo, ani świadomie nie zezwolą na podejmowanie jakichkolwiek działań i 
czynności, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć prawa UPS lub licencjobiorców firmy do Materiałów 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm


3 

UPS.  UPS i licencjodawcy firmy zastrzegają sobie wszelkie prawa związane z Materiałami UPS, których nie 
udzielają wyraźnie innym w niniejszej Umowie. 

4.2. Zmiany w materiałach UPS i w technologii UPS.  UPS może w każdej chwili uaktualnić, zmienić, 
zmodyfikować bądź uzupełnić dowolne Materiały UPS i/lub Technologię UPS. 

5. Pomoc techniczna. 

5.1. Pomoc i konserwacja.  UPS okresowo, według swojego wyłącznego uznania może na Państwa prośbę 
zapewniać pomoc bądź konserwację oprogramowania („Pomoc techniczna”). Niniejszym udzielają Państwo 
UPS i autoryzowanym przedstawicielom firmy („Pracownicy Pomocy technicznej”) zgody na dostęp do 
Oprogramowania i innych aplikacji, którymi mogą się Państwo posługiwać wspólnie z Oprogramowaniem na 
Państwa komputerach, albo (1) zdalnie za pośrednictwem Internetu lub innymi sposobami (które mogą 
wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania w Państwa systemie komputerowym przez UPS lub 
Pracowników Pomocy technicznej („Oprogramowanie pomocnicze”), albo (2) poprzez wizyty w Państwa 
placówce w określonych terminach ustalonych wspólnie przez zainteresowane strony.  Każda sesja pomocnicza 
z wykorzystaniem Oprogramowania Pomocniczego będzie wymagała zatwierdzenia przez Państwa.  Podczas 
tych sesji UPS może podglądać mieć wgląd w Oprogramowanie działające na Państwa komputerze i udzielać 
pomocy we wprowadzaniu modyfikacji z Państwa systemach komputerowych w celu zapewniania pomocy 
technicznej.  Ponadto udzielają Państwo UPS i Pracownikom Pomocy technicznej prawa do regulowania i 
modyfikacji Oprogramowania i systemów komputerowych na Państwa komputerach, aplikacji, plików i 
powiązanych danych w stopniu niezbędnym dla zapewnienia Państwu Pomocy technicznej. Przyjmują jednak 
Państwo do wiadomości, że wszelka Pomoc techniczna będzie zapewniona przez UPS na wyłączne według 
uznania firmy i żadne postanowienia niniejszej Umowy nie będą interpretowane jako zobowiązanie UPS do 
zapewnienia jakiejkolwiek Pomocy technicznej. 

5.2. Dostęp do informacji zastrzeżonych.  Przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że możliwe 
jest, iż ujawnią Państwo, a Pracownicy Pomocy technicznej UPS mogą uzyskać wgląd w Państwa informacje i 
dane podczas świadczenia usług Pomocy technicznej przez UPS lub Pracowników Pomocy technicznej i takie 
informacje i dane będą uznane za informacje nie-poufne, a zatem nieobjęte Artykułem 7 Ogólne warunki i 
ustalenia, chyba że UPS zgodzi się na ich poufne traktowanie i podpisze osobną umowę o zachowaniu 
poufności. Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości, że sesje komunikacji zdalnej nawiązywanej przez UPS 
lub Pracowników Pomocy technicznej mogą odbywać się poprzez Internet, który ze swej natury nie jest 
zabezpieczony, i zgadzają się Państwo zwolnić UPS i Pracowników Pomocy technicznej od odpowiedzialności 
prawnej za wszelkie naruszenia zabezpieczeń zdarzające się w Internecie. Przy zamawianiu Pomocy technicznej 
UPS i od Pracowników Pomocy technicznej należy uwzględnić wspomniane powyżej zastrzeżenia. 

6. Zawieszenie, termin obowiązywania i unieważnienie Umowy. 

6.1. Zawieszenie praw. UPS ma prawo zawiesić Państwa prawa dostępu do dowolnej części systemu UPS za 
pośrednictwem Technologii UPS lub w razie konieczności i na wyłączne uznanie UPS, w tym między innymi, (1) 
aby odciąć dostęp do dowolnej części systemu UPS lub Technologii UPS niezgodnej z warunkami i ustaleniami 
niniejszej Umowy; (2) aby poprawić błędy materialne w Systemach UPS albo Technologii UPS; lub (3) aby 
zapewnić przestrzeganie przepisów, reguł lub decyzji sądu czy też innego organu właściwej jurysdykcji.

6.2. Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa będzie Państwa obowiązywać po kliknięciu odpowiedniego 
przycisku poniżej i pozostanie w mocy do czasu jej unieważnienia zgodnie z zasadami podanymi w tej Umowie 
(„Okres obowiązywania”). 

6.3. Hostowana Technologia UPS. Część Technologii UPS jest hostowana przez UPS, kontrahentów UPS, 
sprzedawców UPS lub kontrahentów UPS. Hostowana Technologia UPS jest hostowana na serwerach w 
Stanach Zjednoczonych i z założenia dostępna przez całą dobę (24 godziny), siedem (7) dni w tygodniu (z 
wyjątkami okresów konserwacji); jednak UPS nie gwarantuje dostępności hostowanej Technologii UPS ani 
nieprzerwanego bądź wolnego od błędów dostępu do niej. UPS zastrzega sobie prawo do okresowego 
przerwania, ograniczania lub zawieszania hostowanej Technologii UPS w celu wykonania konserwacji, 
uaktualnień lub z podobnych przyczyn. Zgadzają się Państwo zwolnić UPS i Filie UPS od odpowiedzialności i 
odpowiedzialności materialnej za szkody spowodowane takimi przerwami, zawieszeniami lub usunięciem 
hostowanej Technologii UPS, niezależnie od przyczyny takich zdarzeń. 
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6.4. Rozwiązanie. 

a. Każda ze stron może unieważnić niniejszą Umowę, a UPS może unieważnić dowolne i 
wszelkie licencje na Technologie UPS udzielone w niniejszej Umowie, po pisemnym wypowiedzeniu 
przedstawionym drugiej stronie w dowolnej chwili. 

b. Niezależnie od powyższego, niniejsza Umowa wygaśnie bez konieczności podejmowania 
przez UPS żadnego dodatkowego działania (1) po naruszeniu artykułu 3, 7 lub 10, lub punktu 2.2 i 4.1 (zdanie 
trzecie) Ogólnych warunków i ustaleń; (2) w wypadku ogłoszenia przez Państwo upadłości, rozpoczęcia 
postępowania upadłościowego, reorganizacji spółki, cywilnego postępowania naprawczego, konkordatu, 
likwidacji szczególnej lub innych procedur związanych z Państwa niewypłacalnością, lub jeżeli będą Państwo 
mieć wyznaczonego syndyka masy upadłościowej, administratora, syndyka administracyjnego bądź likwidatora, 
lub jeżeli podejmie się uchwałę o zakończeniu działalności lub jeżeli sąd wyda nakaz zakończenia działalności, 
(3) jeżeli są Państwo partnerem lub klientem bądź usługodawcą spółki i taka spółka zostanie rozwiązana lub (4) 
z chwilą usunięcia Państwa profilu UPS. 

6.5. Skutki unieważnienia. 

a. Po unieważnieniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu wszystkie licencje udzielone w 
ramach niniejszej Umową wygasną ze skutkiem natychmiastowym i natychmiast zaprzestaną Państwo 
wszelkiego dostępu i posługiwania się Materiałami UPS, i zniszczą Państwo wszystkie Materiały UPS będące w 
Państwa posiadaniu lub pod kontrolą. 

b. Po wygaśnięciu dowolnej licencji na Technologię UPS, niezwłocznie zaprzestaną Państwo 
korzystania z dostępu do i posługiwania się taką Technologią UPS i związanymi z nią Materiałami, i zniszczą 
Państwo wszystkie Materiały UPS związane z nią będące w Państwa posiadaniu lub pod kontrolą. 

6.6. Warunki Umowy, które pozostaną w mocy po jej wygaśnięciu.  Artykuły 1, 7-9 i 12 Ogólnych 
warunków i ustaleń; punkty 4.1, 6.5 i 6.6; artykuły oraz ustępy Praw użytkownika końcowego wymienione 
w Prawach użytkownika końcowego, punkt 10.3; oraz artykuły i punkty Informacji i ogólnych zasad użycia 
wskazane w artykule 4 Informacji i ogólnych zasad użycia pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy 
z jakiegokolwiek powodu. 

7. Informacje poufne, tajemnice handlowe, informacje. 

7.1. Ujawnianie Informacji.  Podczas obowiązywania niniejszej Umowy i później, nie będą Państwo 
korzystać z dostępu (z wyjątkiem korzystania dozwolonego w związku z czynnościami, do których są Państwo 
zobowiązani w myśl niniejszej Umowy), ujawniać ani zezwalać jakiejkolwiek Osobie na dostęp do 
jakichkolwiek Tajemnic handlowych (w tym między innymi, Tajemnic handlowych zawartych w Materiałach 
UPS).  Podczas okresu obowiązywania niniejszej Umowy i przez okres pięciu (5) lat po jej wygaśnięciu, z 
wyjątkami określonymi w odpowiednich przepisach, nie będą Państwo korzystać z dostępu, ujawniać lub 
zezwalać komukolwiek na dostęp do Informacji poufnych, chyba że dozwolone jest to w związku z 
czynnościami, do których są Państwo zobowiązani w myśl niniejszej Umowy.  Przyjmują Państwo do 
wiadomości, że w przypadku naruszenia przez Państwo Artykułu 7 Ogólnych warunków i ustaleń, UPS może 
nie dysponować wystarczającymi środkami prawnymi zadośćuczynienia i może doznać nieodwracalnej szkody, 
za którą będzie mieć prawo uzyskać odpowiednie odszkodowanie materialne.  Wyrażają Państwo zgodę na 
zabezpieczenie takich Informacji poufnych i Tajemnic handlowych z nie mniejszą starannością niż stosowana 
do zabezpieczenia Państwa własnych Informacji poufnych lub zastrzeżonych.  Jeżeli wymagane będzie 
ujawnienie Informacji poufnych według przepisów jakiegokolwiek prawa lub nakazu sądowego, powiadomicie 
Państwo firmę UPS z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogła ona mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu.

7.2. Łączenie.  Nie będą Państwo łączyć Informacji i uzyskiwać lub opracowywać informacji pochodnych, 
usług ani produktów posługując się Informacjami, chyba że wyraźnie zezwala na to niniejsza Umowa. 

7.3. Eksport Danych.  Nie mogą Państwo dokonywać eksportu jakichkolwiek danych z baz danych UPS 
za pośrednictwem (i) funkcji eksportu danych wchodzącej w skład Oprogramowania; (ii) pobrania z interfejsu 
Oprogramowania (np. z ekranu); lub (iii) w jakikolwiek inny sposób i wykorzystywać takich danych dla 
porównywania opłat za przesyłki lub terminów doręczenia z opłatami za przesyłki lub terminami doręczenia 
jakichkolwiek osób trzecich niebędących Stronami UPS. 
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8. Gwarancje. 

8.1. Oświadczenie Klienta.  Oświadczają Państwo i gwarantują, że: (1) ani Klient, ani Państwo nie mają 
siedziby na Terytorium zastrzeżonym, nie zarejestrowali tam działalności, nie są obywatelami, rezydentami ani 
urzędnikami państwowymi Terytorium zastrzeżonego; (2) ani Państwo, ani Klient nie są Osobami znajdującymi 
się na liście Osób specjalnie oznaczonych (Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu Stanów 
Zjednoczonych albo Osobami znajdującymi się w pięćdziesięciu procentach albo więcej w posiadaniu albo pod 
kontrolą jakiejkolwiek Osoby znajdującej się na liście Osób specjalnie oznaczonych Departamentu Skarbu 
Stanów Zjednoczonych (które to listy mogą podlegać zmianom i które dla celów informacyjnych zamieszczono 
pod adresem https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt oraz https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) (zwanych dalej „Osobami objętymi sankcjami”); (3) ani 
Państwo, ani Klient nie będą korzystać z Technologii UPS na Terytorium zastrzeżonym; oraz (4) ani Państwo, 
ani Klient nie będą korzystać z Technologii UPS w związku z żadnymi interesami albo transakcjami 
powiązanymi z Terytorium zastrzeżonym albo Osobą objętą sankcjami. 

8.2. Zrzeczenie się rękojmi. 

a. STRONY UPS GWARANTUJĄ, IŻ PRZEZ OKRES DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD 
DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA DO PAŃSTWA, OPROGRAMOWANIE TO BĘDZIE DZIAŁAĆ 
ZGODNIE Z OPISEM W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TEGOŻ 
OPROGRAMOWANIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UPS ZA NARUSZENIE POWYŻSZEJ RĘKOJMI 
OGRANICZAĆ SIĘ BĘDZIE DO WYMIANY TAKIEGO OPROGRAMOWANIA. Z WYJĄTKAMI 
PODANYMI W POPRZEDNICH DWÓCH ZDANIACH, MATERIAŁY UPS DOSTARCZANE SĄ 
W STANIE TAK „JAK JEST, Z WSZELKIMI USTERKAMI”, W ICH OBECNYM STANIE. UPS NIE 
UDZIELA ANI NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ RĘKOJMI, ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI, WARUNKÓW, 
ZOBOWIĄZAŃ ANI POSTANOWIEŃ, CZY TO WYRAŹNYCH CZY DOMNIEMANYCH, 
OKREŚLANYCH PRZEPISAMI I INNYCH, CO DO STANU, JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, DOKŁADNOŚCI, 
KOMPLETNOŚCI, DZIAŁANIA, NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNOŚCI 
HANDLOWEJ, MOŻLIWOŚCI NIEZAKŁÓCONEGO POSŁUGIWANIA SIĘ, CZY TEŻ PRZYDATNOŚCI 
DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU LUB UŻYTKU MATERIAŁÓW UPS; WSZELKIE 
TAKIE RĘKOJMIE, ZAPEWNIENIA, WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I POSTANOWIENIA SĄ 
NINIEJSZYM WYKLUCZONE W NAJWYŻSZYM DOZWOLONYM PRAWNIE ZAKRESIE, PODOBNIE 
JAK WSZELKIE RĘKOJMIE WYNIKAJĄCE ZE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH LUB UŻYWANIA. UPS 
NIE UDZIELA RĘKOJMI, IŻ USTERKI W MATERIAŁACH UPS BĘDĄ NAPRAWIONE.  ŻADNE 
INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE PRZEKAZANE PRZEZ UPS ANI RADY UDZIELONE PRZEZ 
UPS I JAKICHKOLWIEK PRZEDSTAWICIELI FIRMY NIE BĘDĄ STANOWIĆ RĘKOJMI. 

b. Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że dostęp UPS lub Pracowników 
Pomocy technicznej do Państwa komputerów, plików i powiązanych z nimi danych zgodnie z artykułem 5 
Ogólnych warunków i ustaleń ma na celu jedynie ułatwienie udzielenia Państwu Pomocy technicznej, a Państwo 
pozostają wyłącznie odpowiedzialni za tworzenie kopii zapasowych Państwa systemów komputerowych, plików 
i danych.  WSZELKA POMOC TECHNICZNA LUB OPROGRAMOWANIE POMOCNICZE, 
DOSTARCZANE PRZEZ UPS LUB PRACOWNIKÓW POMOCY TECHNICZNEJ W MYŚL NINIEJSZEJ 
UMOWY, JEST ZAPEWNIANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST, Z WSZYSTKIMI USTERKAMI”, I UPS 
NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH DOTYCZĄCYCH W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB TAKIEJ POMOCY TECHNICZNEJ LUB OPROGRAMOWANIA 
POMOCNICZEGO. BEZ OGRANICZENIA OGÓLNEGO CHARAKTERU POWYŻSZEGO, UPS 
NINIEJSZYM WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY 
INNYMI JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW 
STRON TRZECICH LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU, 
ODNOŚNIE DO USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ LUB OPROGRAMOWANIA POMOCNICZEGO 
ZAPEWNIONYCH W MYŚL NINIEJSZEJ UMOWY I WSZELKICH POWIĄZANYCH Z NIMI PORAD, 
DIAGNOZ I WYNIKÓW. POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE UPS NIE BĘDZIE 
ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA, ZANIEDBANIA, NIEDOSKONAŁOŚCI 
BĄDŹ NIEZGODNOŚCI PRZY ZAPEWNIANIU POMOCY TECHNICZNEJ. 

c. STRONY UPS NIE GWARANTUJĄ CIĄGŁEGO, NIEPRZERWANEGO LUB 
BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO SYSTEMÓW UPS I DOSTĘP DO TAKICH SYSTEMÓW UPS MOŻE 
BYĆ ZAKŁÓCONY PRZEZ SZEREG CZYNNIKÓW, NA KTÓRE UPS NIE MA WPŁYWU. STRONY UPS 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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NIE ODPOWIADAJĄ MATERIALNIE ZA ŻADNE SZKODY SPOWODOWANE TAKIMI 
ZAKŁÓCENIAMI. 

d. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE RĘKOJMI 
DOMNIEMANEJ, WIĘC OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ZAWARTE W TYCH PARAGRAFACH 
MOGĄ NIE ODNOSIĆ SIĘ DO PAŃSTWA.  NINIEJSZA UMOWA PRZYZNAJE PAŃSTWU PEWNE 
KONKRETNE PRAWA.  MOGĄ MIEĆ RÓWNIEŻ PAŃSTWO INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ 
RÓŻNE W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH.  ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO I POTWIERDZAJĄ, ŻE 
OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I RĘKOJMI ZAWARTE W 
NINIEJSZEJ UMOWIE SĄ SPRAWIEDLIWE I UZASADNIONE. 

9. Ograniczenie odpowiedzialności materialnej. 

a. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST WPROWADZANIE 
OGRANICZEŃ W ZAKRESIE OKREŚLONYCH ODSZKODOWAŃ, TAKICH JAK OGRANICZENIA (I) 
ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ NASTĘPCZĄ LUB POŚREDNIĄ, (II) ODSZKODOWANIA 
WYNIKAJĄCEGO Z RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA LUB ROZMYŚLNEGO PRZEWINIENIA ORAZ (III) 
ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCEGO Z URAZU LUB ŚMIERCI.  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM 
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PUNKCIE MOGĄ PAŃSTWA NIE 
DOTYCZYĆ I MAJĄ ZASTOSOWANIE JEDYNIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.  NINIEJSZA UMOWA PRZYZNAJE PAŃSTWU PEWNE 
KONKRETNE PRAWA.  MOGĄ MIEĆ RÓWNIEŻ PAŃSTWO INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ 
RÓŻNE W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH.  JEŻELI SĄ PAŃSTWO KONSUMENTEM, NINIEJSZE 
POSTANOWIENIA NIE MAJĄ WPŁYWU NA PAŃSTWA EWENTUALNE UPRAWNIENIA 
USTAWOWE, KTÓRYCH NIE MOŻNA SIĘ ZRZEC. 

b. STRONY UPS NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA ANI 
WOBEC ŻADNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, 
ODSZKODOWANIE RETORSYJNE, SZKODY WIELOKROTNE, PRZYPADKOWE LUB 
ODSZKODOWANIE SZCZEGÓLNE, UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DANYCH LUB WYKORZYSTANIA 
DANYCH, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI LUB KOSZTY UZYSKIWANIA TOWARÓW ZASTĘPCZYCH W 
ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, Z POWODU NARUSZENIA UMOWY, CZYNÓW 
NIEDOZWOLONYCH (W TYM ZANIEDBAŃ), DELIKTÓW, POSŁUGIWANIA SIĘ MATERIAŁAMI UPS 
LUB POWSTAŁYCH W INNY SPOSÓB, NAWET JEŻELI STRONY UPS ZOSTAŁY POWIADOMIONE Z 
GÓRY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.  ZA WYJĄTKIEM OGRANICZEŃ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI PODANYCH W PRAWACH UŻYTKOWNIKA OSTATECZNEGO, PARAGRAF 
1.1 ORAZ OGÓLNYCH WARUNKACH I USTALENIACH, PARAGRAF 8.2, W ŻADNYM WYPADKU 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA WSZYSTKICH STRON UPS ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY 
(BEZPOŚREDNIE LUB INNE), KARY LUB STRATY, NIEZALEŻNIE OD POSTACI ROSZCZEŃ LUB 
POZWÓW, CZY TO W MYŚL PRAWA KONTRAKTOWEGO, PRAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
CZYNY NIEDOZWOLONE (W TYM ZANIEDBANIA), DELIKTU LUB INNYCH, DOWOLNEGO 
RODZAJU, NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNIE JEDNEGO TYSIĄCA DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (1000 
USD), I NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO WSZELKICH ROSZCZEŃ W SPRAWIE SZKÓD 
PRZEKRACZAJĄCYCH POWYŻSZĄ SUMĘ. 

c. W CELU USUNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI I ZACHOWANIA JEDNOLITOŚCI Z DRUGIM 
PARAGRAFEM OGÓLNYCH WARUNKÓW I USTALEŃ PRZEDSTAWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY 
(WERSJI UTA 10072022) WIĘCEJ NIŻ RAZ NIE ZMIENIA ŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
MATERIALNEJ STRON UPS POWYŻEJ JEDNEGO TYSIĄCA DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (1000 
USD). 

d. ROSZCZENIA NIEZGŁOSZONE W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PO PIERWSZYM 
ZDARZENIU BĘDĄCYM ICH PRZYCZYNĄ UZNANE SĄ ZA NIEBYŁE. 

10. Posługiwanie się nazwą i rozgłos publiczny.  Z wyjątkami konkretnie wymienionymi w niniejszej 
Umowie, zgadzają się Państwo bez uprzedniej pisemnej zgody UPS, uzyskanej osobno w każdym przypadku, 
nie posługiwać się w reklamach, komunikatach publicznych i w inny sposób nazwą Stron UPS (w tym między 
innymi, United Parcel Service of America, Inc.), lub żadnego partnera lub pracownika Stron UPS, ani też żadną 
nazwą handlową, znakiem towarowym, symbolami handlowymi, ani symulacją powyższych, których 
właścicielami są Strony UPS. 
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11. Uwagi.  Z wyjątkami konkretnie wymienionymi w niniejszej Umowie, wszystkie powiadomienia, 
żądania i inne komunikaty wymagane lub dozwolone w myśl niniejszej Umowy będą miały postać pisemną i 
będą przekazywane jak niżej: 

Jeżeli przez Państwa: doręczenie osobiste, dostawa UPS Next Day Air® (powiadomienie uznane za 
obowiązujące jeden dzień roboczy po jego wysłaniu); faksem lub telekopiarką, jeżeli strona wysyłająca otrzyma 
potwierdzenie odbioru (powiadomienie uznane za skuteczne w dniu otrzymania potwierdzenia); lub listem 
poleconym z potwierdzeniem odbioru i opłaconymi kosztami przesyłki (powiadomienie uznane za skuteczne w 
dziesiątym dniu roboczym po wysłaniu listu) do UPS, 35 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, USA, do 
wglądu: Dział prawny UPS, faks: (404) 828-6912; oraz 

Jeżeli przez UPS: każdą metodą dostępną Państwu, jak również pocztą elektroniczną (powiadomienie uznane za 
obowiązujące w dniu przesłania); odpowiednio na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu, zawarty (1) 
w Państwa danych z rejestracji w Technologii UPS przesłanych do UPS; (2) związany z Kontem UPS, którym 
posługują się Państwo w Technologii UPS lub (3) jeśli żaden z punktów (1) bądź (2) wymienionych powyżej 
nie ma zastosowania, na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu, który podali Państwo w inny sposób 
firmie UPS. 

Każda ze stron może zmienić swój adres, adres poczty elektronicznej i numer faksu powiadamiając o tym drugą 
stronę z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. 

12. Różne. 

12.1. Strony niezależne.  Strony niniejszej Umowy są stronami niezależnymi i żadne postanowienie 
niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako tworzenie stosunku pracy czy przedstawicielstwa, partnerstwa 
i/lub joint venture pomiędzy stronami. Żadna ze stron nie nabywa praw ani upoważnienia do podejmowania lub 
do tworzenia jakichkolwiek zobowiązań czy też odpowiedzialności, wyraźnej lub domniemanej, w imieniu lub 
na rzecz drugiej strony, ani też do wiązania drugiej strony w jakikolwiek sposób. 

12.2. Zrzeczenie się praw.  Żadne zrzeczenie się egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej 
Umowy, praw lub zobowiązań przez jedną ze stron niniejszej Umowy nie będzie skuteczne, chyba że na 
podstawie pisemnego zrzeczenia się podpisanego przez stronę lub strony zrzekające się egzekwowania 
warunków niniejszej Umowy, i takie zrzeczenie się będzie skuteczne tylko w konkretnym przypadku i w 
konkretnym podanym celu. 

12.3. Rozdzielność postanowień.  Na mocy przepisów prawa Użytkownikowi mogą przysługiwać pewne 
prawa, które nie mogą być ograniczone umową taką jak niniejsza Umowa. Niniejsza Umowa nie ma na celu 
ograniczenia tych praw.  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub 
niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez 
obowiązujące przepisy prawa. 

12.4. Cesja.  Niniejsza Umowa, ani żadne prawa, licencje i zobowiązania z niej wynikające nie mogą być 
cedowane przez Państwo na żadną Osobę fizyczną lub prawną bez uprzedniej pisemnej zgody UPS.  UPS może 
cedować, delegować bądź przekazać całość lub dowolną część niniejszej Umowy wraz z wszelkimi prawami z 
niej wynikającymi dowolnej Stronie UPS bez Państwa zgody bądź przyzwolenia. „Cesja” będzie tu rozumiana 
między innymi jako połączenie lub sprzedaż całości bądź znacznej większości majątku strony cedującej lub inne 
przekazanie niniejszej Umowy, lub jakiejkolwiek jej części, zgodnie z prawem lub w inny sposób, lub też 
sprzedaż lub inne przekazanie trzydziestu procent (30%) lub więcej udziałów z prawem głosu strony cedującej 
lub kontroli nad nimi.  W przypadku wszelkich dozwolonych cesji niniejszej Umowy, Umowa pozostanie 
wiążąca i skuteczna dla każdej ze stron i ich odpowiednich spadkobierców prawnych i dozwolonych 
cesjonariuszy. 

12.5. Podatki.  Żadne opłaty uiszczone w myśl niniejszej Umowy nie zawierają podatków i opłat (w tym 
między innymi odpowiednich obowiązujących podatków potrącanych do przekazania władzom, podatku VAT, 
ani innych podatków i opłat) nałożonych przez właściwe władze podatkowe od opłat wnoszonych na rzecz UPS 
zgodnie z niniejszą Umową.  Będą Państwo wyłącznie odpowiedzialni za obliczenie i przekazanie wszelkich 
należnych podatków odpowiednim władzom podatkowym i nie zmniejszą Państwo wysokości należnych opłat 
w związku z uiszczaniem takich podatków. 
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12.6. Obowiązujące prawo; jurysdykcja i język.  Niniejsza Umowa będzie sporządzona i interpretowana 
w myśl przepisów prawa stanu Nowy Jork. Wszelkie roszczenia, pozwy i spory wynikające z niniejszej Umowy 
lub powstałe w związku z nią (w sprawach o naruszenie umowy, popełnienie czynu niedozwolonego lub 
innych) będą rozstrzygane w myśl tych przepisów, z wyjątkiem (1) zasady konfliktu doktryn prawa; (2) 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów; (3) Konwencji z roku 
1974 o Przedawnieniu w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów i (4) Protokołu stanowiącego poprawkę do 
Konwencji z roku 1974, sporządzonego w Wiedniu, 11 kwietnia 1980 roku.  Strony oświadczają, że zażądały, 
aby niniejsza Umowa i wszystkie związane z nią dokumenty, obecnie i w przyszłości, były sporządzone jedynie 
w języku angielskim.  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, 
soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  Jeżeli z przepisów prawa 
miejscowego nie wynika odmienny wymów, zgodnie z wymogami ważności zawierania umowy, 
rozstrzygającym językiem niniejszej Umowy będzie język angielski, a wszelkie tłumaczenia zapewnia się 
wyłącznie dla Państwa wygody.  Cała korespondencja i komunikacja pomiędzy Państwem i UPS związana 
z niniejszą Umową musi odbywać się w języku angielskim.  Jeżeli zawarli Państwo niniejszą Umowę, klikając 
ekran internetowy zawierający przetłumaczoną wersję niniejszej Umowy na język inny niż amerykański 
angielski, mogą Państwo zapoznać się z oryginalną wersją niniejszej Umowy w języku amerykańskim 
angielskim, wchodząc na stronę https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf.  WYŁĄCZNĄ 
JURYSDYKCJĘ NAD WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, POZWAMI LUB SPORAMI ZWIĄZANYMI 
Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB Z NIEJ WYNIKAJĄCYMI (W SPRAWACH O NARUSZENIE 
UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE I INNYCH) BĘDĄ MIEĆ 
FEDERALNE BĄDŹ STANOWE SĄDY W ATLANCIE, W STANIE GEORGIA, I STRONY 
NINIEJSZYM ZGADZAJĄ SIĘ NA TAKĄ WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ I NIEODWRACALNIE 
ZRZEKAJĄ SIĘ I NIE BĘDĄ PODEJMOWAĆ PRÓB OBRONY OPARTEJ O BRAK JURYSDYKCJI 
IN PERSONAM, BRAK UPRAWNIEŃ SĄDU LUB WYGODNEGO FORUM.  Niezależnie od 
powyższego i w zakresie, w jakim dalsze osobne i dodatkowe postępowanie w innym sądzie w Stanach 
Zjednoczonych lub za granicą będzie niezbędne dla egzekwowania wyroku z sądu w Atlancie, w stanie Georgia, 
lub kiedy będzie to niezbędne dla zapewnienia pełnego zadośćuczynienia i rozwiązania wszystkich kwestii 
spornych, Strony mogą wnieść o późniejsze osobne i dodatkowe postępowanie sądowe w dowolnym sądzie 
amerykańskim lub zagranicznym, i strony niniejszym zgadzają się na niewyłączną jurysdykcją takiego sądu i 
zrzekają się wszelkich prób obrony opartych na braku jurysdykcji in personam, braku uprawnień sądu lub 
wygodnego forum. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, UPS będzie uprawnione do 
tymczasowego zadośćuczynienia lub odszkodowań przed dowolnym sądem posiadającym jurysdykcję.  
Zgadzają się Państwo, iż we wszelkich sporach wynikających z niniejszej Umowy, dokumentacja komputerowa 
i elektroniczna będzie akceptowalna jako dowód rzeczowy.  Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia 
dotyczące rozwiązywania sporów we wszelkich umowach zawartych ze Stroną UPS w związku ze 
świadczeniem usług przez UPS, w tym na przykład w stosownych Ogólnych warunkach świadczenia usług 
UPS, określają, czy takie postanowienia mają zastosowanie wobec wszelkich roszczeń lub sporów. JEŻELI 
MAJĄ PAŃSTWO MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W JEDNYM Z WYMIENIONYCH 
KRAJÓW LUB TERYTORIÓW, WINNI SIĘ PAŃSTWO ZAPOZNAĆ Z TREŚCIĄ PKT. 12.15 I 
ZAŁĄCZNIKA B, KTÓRE ZAWIERAJĄ ODSTĘPSTWA SPECYFICZNE DLA DANEGO KRAJU: KRAJE 
BLISKIEGO WSCHODU, BANGLADESZ, INDONEZJA, IZRAEL, STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 
LUB PORTORYKO. 

12.7. Siła wyższa.  Żadna ze stron niniejszej Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani za Szkody, jeżeli takie niewykonanie spowodowane będzie 
przyczyną niezależną od woli tej strony, w tym między innymi, wszelkich zdarzeń mających charakter siły 
wyższej, strajków bądź sporów pracowniczych, zaburzeń w przemyśle, wprowadzonych przez rząd stanów 
wyjątkowych, plagi, epidemii, pandemii, epidemii chorób zakaźnych ani innych kryzysów zdrowia publicznego, 
w tym w szczególności kwarantanny ani innych ograniczeń dotyczących pracowników, niezależnie od tego, czy 
takie działania zostały oficjalnie uznane za epidemię, pandemię albo podobny stan przez odpowiednie organy 
władzy, działań rządowych bądź organów sądowych, przepisów dotyczących sytuacji wyjątkowych, sabotażu, 
zamieszek, wandalizmu, usterek elektronicznych, poważnych awarii sprzętu bądź oprogramowania 
komputerowego, opóźnień w dostawach sprzętu, działań osób trzecich bądź działań terrorystycznych. 

12.8. Środki zaradcze.  Wszelkie zadośćuczynienia w niniejszej Umowie mają charakter niewyłączny. 

12.9. Przestrzeganie prawa.  Każda ze stron, w ramach opisanej tu działalności, będzie ściśle przestrzegać 
wszystkich odpowiednich praw, reguł i przepisów i nie podejmie żadnych działań, które spowodowałyby, iż 
druga strona naruszyłaby jakiekolwiek przepisy prawa, postanowienia sądów lub przepisy stosujące się w danej 
sytuacji, w tym w odpowiednich przypadkach, Państwa jako licencjobiorcy zgłaszającego niniejszą Umowę do 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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organu władz.  Przyjmują Państwo do wiadomości, iż załączone Materiały UPS mogą zawierać funkcję 
szyfrowania.  Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że są Państwo, nie UPS, w pełni 
odpowiedzialni za pobieranie, importowanie lub używanie materiałów UPS w dowolnym kraju lub terytorium 
poza USA zgodnie z prawem i wszystkimi przepisami danego kraju lub terytorium, w tym między innymi 
wszystkimi przepisami i regulacjami określającymi import, użycie, dystrybucję, rozwój lub transfer 
oprogramowania szyfrującego lub technologii i wszystkich wymogów dotyczących rejestracji lub licencji z tym 
związanej. 

12.10. Zasady ochrony danych. W celu świadczenia usług obejmujących odbiór i dostawę przesyłek w związku 
z korzystaniem przez Państwa z Technologii UPS, firma UPS, świadcząca usługi dostarczania paczek w Państwa 
jurysdykcji, której nazwę i adres znaleźć można w sekcji „Skontaktuj się z UPS” na stronie internetowej UPS dla 
Państwa jurysdykcji („UPS Delivery Co.”), zbiera i wykorzystuje informacje osobiste.  Firma UPS Market Driver, 
Inc., mieszcząca się przy 35 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 oraz pozostałe Strony UPS 
otrzymują dane osobowe i wykorzystują je w sposób opisany w tym dokumencie.   

Strony UPS przetwarzają informacje osobiste w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Bez 
uszczerbku dla przysługującej UPS możliwości gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania albo ujawniania 
danych osobowych w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, wyrażają Państwo zgodę na to, 
że zarówno spółka UPS, jak i inne firmy z globalnej grupy UPS (i) mogą gromadzić, wykorzystywać, 
przetwarzać albo ujawniać dane osobowe przekazane przez Państwa w celach („Cele”) obejmujących 
świadczenie usług UPS, dostarczanie produktów UPS, zapewnianie wsparcia; przetwarzanie Państwa płatności, 
rozpatrywanie roszczeń i wniosków, obsługa kont UPS; komunikacja z Państwem ukierunkowana na 
przekazywanie aktualnych danych o statusie przesyłki oraz informacji na temat wydarzeń specjalnych, ankiet, 
konkursów, ofert, promocji, produktów i usług; prowadzenie, ewaluacja, ochrona i usprawnianie działalności 
USP; pomaganie Państwu w korzystaniu z blogów i mediów społecznościowych USP; prowadzenie analiz 
danych; monitorowanie i zgłaszanie problemów związanych z nieprzestrzeganiem przepisów (w tym 
identyfikacja działań nielegalnych, roszczeń, innych zobowiązań i zabezpieczenie przed nimi); realizacja, 
ustanawianie i ochrona roszczeń prawnych; przestrzeganie polityk i zobowiązań prawnych USP, jak również (ii) 
mogą przesyłać przekazane przez Państwa dane osobowe do krajów innych niż ten, w którym realizowana jest 
dostawa.  Poza tym wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie przez UPS Państwa danych osobowych osobom 
trzecim takim jak usługodawcy, jednostki stowarzyszone, odsprzedawcy, partnerzy marketingowi, 
franczyzobiorcy, podane przez Państwa osoby kontaktowe (na Państwa wniosek), agencje rządowe oraz innym 
osobom trzecim − np. firmom wysyłkowym, odbiorcom i płatnikom zewnętrznym oraz odbiorcom (zwanym 
dalej łącznie „Odbiorcami”).  UPS może również wykorzystać albo ujawniać dane osobowe przekazane przez 
Państwa w związku z koniecznością wypełniania zobowiązań prawnych, dobrowolną współpracą z organami 
ścigania albo innymi organami administracji państwowej, w celu zapobiegania szkodom albo stratom 
związanym z podejrzewaną albo faktyczną niezgodną z prawem albo nieuprawnioną działalnością, a także 
w przypadku, gdy UPS sprzedaje albo przenosi całość albo część swojej działalności albo swoich aktywów.  
UPS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez oddziały, 
placówki, platformy ani serwisy nienależące do UPS.  

Oświadczają i gwarantują Państwo wobec UPS, że kiedy Państwo lub Państwa pracownicy, przedstawiciele lub 
podwykonawcy („Strony Nadawcy”) zapewniają UPS Delivery Co. informacje osobiste: (1) Strony Nadawcy 
zgromadziły te informacje osobiste zgodnie z prawem i mają prawo i uprawnienia do przekazania tych 
informacji osobistych Stronom UPS do dowolnego użycia dozwolonego na mocy pkt. 12.10 niniejszych 
Ogólnych warunków i ustaleń; (2) Państwo lub inna Strona Nadawcy powiadomiła każdą osobę (włącznie z 
wszystkimi adresatami przesyłki) zidentyfikowaną na podstawie informacji osobistych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, że UPS będzie przetwarzać te dane osobowe w zakresie dopuszczonym na 
mocy postanowień niniejszego pkt. 12.10 oraz we wszelkich dodatkowych celach, które UPS mogła ustalić, 
a które obowiązują w momencie wysyłki, że informacje osobiste mogą być przekazane przez UPS Odbiorcom 
wymienionym powyżej i że informacje osobiste mogą być przesłane do krajów lub terytoriów innych niż te, 
w których Strony UPS pierwotnie zbierały informacje (w których to krajach lub terytoriach mogą obowiązywać 
inne przepisy prawa związane z ochroną informacji osobistych niż w kraju lub terytorium, w którym informacje 
zostały zebrane); oraz (3) uzyskali Państwo świadomą i konkretną zgodę każdego adresata lub odbiorcy paczki, 
zgodnie z wymogami prawa, do którego UPS może wysyłać powiadomienia w wiadomości e-mail lub inne 
powiadomienia związane z ustalonymi usługami wysyłki. 

Ponadto wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie na każdy numer telefonu bezprzewodowego przypisany do 
Państwa konta połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowych o charakterze innym niż marketingowe, 
związanych z usługami odbioru i dostawy przesyłek przez UPS (w tym między innymi połączeń i wiadomości 
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tekstowych dotyczących odbioru), od UPS lub w imieniu spółki.  Rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że 
takie połączenia lub wiadomości tekstowe mogą być wcześniej nagrane i/lub przekazywane za pośrednictwem 
automatycznych systemów telefonicznych oraz że odbiór takich połączeń i wiadomości tekstowych na numer 
telefonu komórkowego może wiązać się z naliczeniem opłat za przesył wiadomości i danych przez operatora 
sieci bezprzewodowej.  Rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że numery telefonu przekazywane UPS będą 
prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne, a w razie konieczności dokonają Państwo niezwłocznie aktualizacji 
takiego numeru, aby dopilnować, by był on prawdziwy, dokładny, aktualny i kompletny. 

12.11. Niewyłączność.  Nic w niniejszej Umowie nie będzie interpretowane jako zakaz dla UPS lub 
ograniczenie jakiekolwiek prawa UPS do zawierania podobnych umów z innymi Osobami, jak również 
kontaktowania się i zawierania umów bezpośrednio z klientami obydwu stron Umowy. 

12.12. Całość Umowy; poprawki.  Niniejsza Umowa stanowi całość ustaleń i porozumienia pomiędzy 
Stronami co do zagadnień niniejszej Umowy i zastępuje ona wszelkie (1) uprzednie bądź jednoczesne 
oświadczenia, ustalenia i porozumienia związane z niniejszą Umową i (2) wszelkie uprzednie wersje Umów o 
Technologii UPS pomiędzy UPS i Państwem, które w całości zostają włączone do niniejszej Umowy. Takie 
połączenie nie będzie obowiązywało w stosunku do Oprogramowania. Obowiązująca w momencie otrzymania 
przez Państwa konkretnej wersji oprogramowania wersja Umowy na wykorzystanie Technologii UPS będzie 
regulowała korzystanie przez Państwa z danej wersji Oprogramowania przez cały czas.  Wszelkie Umowy 
Technologii korporacyjnej pomiędzy UPS i Klientem, zarówno zawarte przed, jak i po niniejszej Umowie, 
zastępują niniejszą Umowę.  Wszelkie Umowy o Technologii pomiędzy UPS i Państwem, w wersji nowszej niż 
Wersja UTA 10072022, zastąpią niniejszą Umowę. Zastąpienie jakichkolwiek uprzednich umów nie naruszy 
praw UPS wobec Państwa w przypadku naruszenia bądź złamania takich uprzednich umów przed dniem 
zawarcia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie będzie modyfikowana ani poprawiana, chyba że na piśmie 
po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej Umowy; z tym, że UPS może wprowadzić 
zmiany do Praw użytkownika końcowego zgodnie z punktem 10.2 Praw użytkownika końcowego i do 
Materiałów i Technologii UPS zgodnie z punktem 4.2 Ogólnych warunków i ustaleń.  Pismo z podpisami 
elektronicznymi nie będzie wystarczające do modyfikowania bądź wnoszenia poprawek do niniejszej Umowy. 

12.13. Zrzeczenie się praw: Powiadomienia Unii Europejskiej.  Jeżeli są Państwo rezydentami albo 
Państwa siedziba jest zlokalizowana w jakimkolwiek kraju na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, w tym Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy pozostanie ona w Unii Europejskiej, 
zrzekają się Państwo wszelkich powiadomień, zatwierdzeń i potwierdzeń dotyczących zawierania umów drogą 
elektroniczną, które mogą być wymagane na mocy art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 Dyrektywy UE 
2000/31/WE w postaci wdrożonej w Państwa jurysdykcji (w tym w Wielkiej Brytanii, co może być wymagane 
na mocy równorzędnych przepisów w sprawie handlu elektronicznego (Dyrektywa WE) z 2002 r., 
z późniejszymi zmianami, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) w odniesieniu do korzystania przez 
Państwa z Technologii UPS.  W zakresie, w jakim mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od niniejszej 
Umowy w terminie pierwszych czternastu (14) dni od chwili akceptacji, niniejszym wyraźnie zrzekają się 
Państwo wzmiankowanego czternastodniowego (14) okresu do odstąpienia w zamian za udostępnienie Państwu 
Technologii UPS przez UPS niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy. 

12.14. UWAGA: Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zawiadomieniem o polityce prywatności 
UPS.  Niniejszym potwierdzam, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób określony w Ogólnych 
warunkach i ustaleniach punkt 12.10.  Potwierdzają również Państwo, że jeżeli są Państwo adresatami lub 
odbiorcami paczki, otrzymali Państwo powiadomienie o przetwarzaniu i wykorzystaniu informacji osobistych 
zgodnie z punktem 12.10 Ogólnych warunków i ustaleń. 

12.15. Warunki dla poszczególnych krajów.  Jeśli mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje 
się w jednym z wymienionych niżej krajów lub terytoriów, obowiązują Państwa warunki przedstawione w 
Załączniku B.  W przypadku konfliktu lub niezgodności między postanowieniami niniejszych Ogólnych 
warunków i ustaleń a postanowieniami zawartymi w Załączniku B, postanowienia w Załączniku B mają moc 
rozstrzygającą (jeśli są Państwo zobowiązani do ich przestrzegania).

a. Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, 
Tunezja, Algieria, Dżibuti, Irak, Liban, Libia, Maroko i Mauretania („Kraje Bliskiego Wschodu”).    

b. Bangladesz, Indonezja, Izrael, Stany Zjednoczone Ameryki i Portoryko. 
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ZAŁĄCZNIK A 

DEFINICJE – OGÓLNE WARUNKI I USTALENIA 

Filie oznaczają osoby trzecie, które kontrolują, są kontrolowane lub są pod wspólną kontrolą, czy to pośrednio 
czy bezpośrednio, Osoby.  Dla celów niniejszej definicji termin „kontrola” (łącznie z jego znaczeniami 
powiązanymi, terminami „kontrolowane” i „pod wspólną kontrolą”) oznacza posiadanie, bezpośrednio lub 
pośrednio, prawa do kierowania lub zlecania kierowania zarządzaniem i polityką jednostki, w drodze własności 
papierów wartościowych z prawem głosu, poprzez powiernictwo, umowę o zarządzanie, kontrakt lub na innej 
podstawie. 

Umowa jest zdefiniowana w drugim punkcie niniejszych Ogólnych warunków i ustaleń. 

Przesyłki rozliczane alternatywnie oznaczają przesyłki dostarczone do Stron UPS w Państwa imieniu przez 
inną Osobę, kiedy takie przesyłki obciążają Państwa konto UPS. 

Cesja zdefiniowana jest w punkcie 12.4 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Usługodawca Danych rozliczeniowych oznacza usługodawcę zewnętrznego (1) zatrudnionego przez Państwa 
dla świadczenia usług na rzecz Państwa w celu rozliczenia Cyklu Rozliczeniowego Klienta, i (2) o którym 
powiadomili Państwo UPS jako o stronie otrzymującej Dane rozliczeniowe poprzez zatwierdzoną bezpieczną 
metodę transferu danych z UPS do Państwa przez Systemy UPS, przy czym taka metoda przesyłania danych 
może być okresowo modyfikowana przez UPS, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje lub materiały, poza Tajemnicami Handlowymi, które mają 
wartość dla UPS i nie są ogólnie znane stronom trzecim, lub które UPS uzyska od dowolnej strony trzeciej (w 
tym między innymi Stron UPS), i które UPS traktuje jako informacje zastrzeżone niezależnie od tego, czy 
stanowią one własność UPS.  Informacje poufne będą obejmowały Informacje.  Informacje poufne nie będą 
obejmować informacji, co do których mogą Państwo wykazać, iż: (1) znali je Państwo w chwili otrzymania ich 
od UPS i nie są one przedmiotem innych umów o zachowaniu poufności pomiędzy stronami; (2) są ogólnie 
znane teraz lub będą ogólnie znane w przyszłości nie z Państwa winy; (3) w inny sposób prawomocnie 
i niezależnie opracowali je Państwo bez odnoszenia się do Informacji poufnych; lub (4) prawomocnie uzyskali 
je Państwo od stron trzecich bez żadnego zobowiązania do zachowania poufności. 

Klient jak zdefiniowany w trzecim punkcie Ogólnych warunków i ustaleń. 

Szkody oznacza wszelkie roszczenia, straty, uszkodzenia, decyzje i wyroki sądowe oraz koszty i wydatki (w 
tym, między innymi, honoraria adwokackie). 

Prawa użytkownika końcowego oznaczają dokument dostępny pod adresem  
<https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/EUR.pdf>. 

Ogólne warunki i ustalenia oznaczają ten dokument. 

Przesyłki doręczane oznaczają przesyłki przekazane Stronom UPS dla doręczenia dla Państwa. 

Informacje oznaczają informacje uzyskane z systemów UPS (i) związane z usługami zapewnionymi przez 
Strony UPS lub (ii) tworzone w związku z korzystaniem przez Państwa z systemu wysyłkowego za 
pośrednictwem Stron UPS, w tym między innymi nadawania Przesyłek. 

Informacje i ogólne zasady użycia oznaczają dokument dostępny pod adresem 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/IGUP.pdf>. 

Kraje Bliskiego Wschodu są zdefiniowane w punkcie 12.15 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Przesyłki wysyłane oznaczają przesyłki, które przekazują Państwo Stronom UPS. 

Dozwolone Terytorium oznacza w każdej Technologii UPS takie kraje i terytoria, które zaznaczone są przy 
danej Technologii UPS w Załączniku C do Praw użytkownika końcowego. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/IGUP.pdf
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Osoba oznacza osobę fizyczną, spółkę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerstwo, joint venture, 
stowarzyszenie, spółkę akcyjną, fundusz powierniczy, organizację nie będącą spółką lub inną osobę prawną. 

Cele zdefiniowane są w punkcie 12.10 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Odbiorcy zdefiniowani są w punkcie 12.10 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Terytorium zastrzeżone oznacza dowolny kraj lub terytorium podlegające programowi wszechstronnych 
sankcji gospodarczych Biura Kontroli Zasobów Zagranicznych („OFAC”) Departamentu Skarbu USA lub 
innym ogólnym zakazom posługiwania się, eksportu lub reeksportu Technologii UPS w związku z przepisami 
USA o sankcjach lub ograniczeniu eksportu. Kraje lub terytoria podlegające embargo lub sankcjom OFAC 
mogą zmienić status w dowolnej chwili.  Wyłącznie dla Państwa wygody, zamieszczamy adresy witryn 
internetowych, pod którymi można znaleźć informacje o takich krajach lub terytoriach: 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx i 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

Dostawca usług zdefiniowany jest w punkcie 3. Ogólnych warunków i ustaleń. 

Pracodawca dostawcy usług zdefiniowany jest w punkcie 3. Ogólnych warunków i ustaleń. 

Strony nadawcy zdefiniowane są w punkcie 12.10 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Oprogramowanie oznacza te elementy Technologii UPS, które (i) stanowią oprogramowanie dostarczone 
Państwu przez UPS zgodnie z niniejszą Umową (z wyjątkiem próbek kodu komputerowego) i związaną z nim 
dokumentację techniczną, oraz (ii) wszelkie uaktualnienia powyższych dostarczone przez UPS w ramach 
niniejszej Umowy.

Pomoc techniczna jest zdefiniowana w punkcie 5.1 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Oprogramowanie pomocnicze jest zdefiniowane w punkcie 5.1 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Pracownicy pomocy technicznej są zdefiniowani w punkcie 5.1 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Dokumentacja techniczna oznacza łącznie wszelkie dokumenty i/lub próbki kodu komputerowego związane 
z Technologią UPS lub Znak UPS dostarczone lub udostępnione Państwu przez UPS zgodnie z niniejszą 
Umową. 

Przesyłka oznacza przesyłkę przekazywaną (i) przez lub dla Państwa Stronom UPS do doręczenia lub (ii) przez 
stronę trzecią Stronom UPS do doręczenia Państwu, która może być Przesyłką Wysyłaną, Przesyłką Rozliczaną 
Alternatywnie lub Przesyłką Doręczaną. 

Warunek zdefiniowany jest w punkcie 6.2 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Tajemnica handlowa oznacza wszelkie informacje UPS lub uzyskane przez UPS od strony trzeciej (w tym 
między innymi od Stron UPS), które nie są powszechnie znane publicznie i (1) których wartość ekonomiczna, 
faktyczna bądź potencjalna wynika z faktu, iż nie są one ogólnie znane i nie są łatwe do legalnego uzyskania 
przez inne osoby, które mogłyby odnieść korzyść ekonomiczną z ich ujawnienia bądź użytku, i (2) są 
przedmiotem wysiłków uzasadnionych w danych okolicznościach i służących utrzymaniu ich poufności. 

Uaktualnienie/a oznacza konserwacje, korektę błędów, modyfikacje, uaktualnienia, usprawnienia bądź rewizje 
Materiałów UPS. 

UPS oznacza UPS Market Driver, Inc. 

Konto UPS oznacza wszelkie konta wysyłkowe przydzielone Państwu przez jedną ze Stron UPS, w tym między 
innymi te konta, które przypisano użytkownikom UPS.com shipping znane jako „konta tymczasowe” oraz konta 
frachtowe UPS. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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Bazy danych UPS oznacza bazy danych informacji zastrzeżonych związanych z usługami wysyłkowymi Stron 
UPS, które podlegają dystrybucji bądź są wykorzystywane z oprogramowaniem. 

UPS Delivery Co. jest zdefiniowane w punkcie 12.10 Ogólnych warunków i ustaleń. 

Znak UPS oznacza napis „UPS” w projekcie przedstawionym w wielu urzędach rejestracji znaków 
towarowych, w tym znak o numerze rejestracyjnym 966,724 w Stanach Zjednoczonych, a także „napis UPS i 
stylizowany wzór tarczy” pokazane poniżej oraz zarejestrowane w wielu urzędach rejestracji znaków 
towarowych, w tym w urzędzie w Stanach Zjednoczonych (numery rejestracyjne: 2,867,999, 2,965,392, 
2,973,108, 2,978,624, 3,160,056) oraz numery rejestracyjne znaków przydzielone we Wspólnocie Europejskiej: 
3,107,026, 3,107,281, i 3,106,978. 

Materiały UPS oznaczają łącznie Technologię UPS, Bazy danych UPS, Dokumentację techniczną i informacje, 
Oprogramowanie, Znak UPS i Systemy UPS. 

Strony UPS oznaczają UPS, aktualne filie, ich odpowiednich udziałowców, członków zarządu, dyrektorów, 
pracowników, przedstawicieli, partnerów, dostawców zewnętrznych i licencjobiorców zewnętrznych. 

Systemy UPS oznacza systemy komputerowe i sieciowe UPS, do których dostęp uzyskuje się poprzez Technologię 
UPS. 

Technologia UPS oznacza produkty określone w Prawach użytkownika końcowego, Załącznik B.

Słowo Państwo zdefiniowane jest w trzecim punkcie niniejszych Praw użytkownika końcowego.
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ZAŁĄCZNIK B 

NOWELIZACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW I USTALEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW 

Jeżeli Państwa miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w kraju lub terytorium wymienionym w pkt. 
12.15 Ogólnych warunków i ustaleń, poniższe postanowienia zastępują lub zmieniają powołane postanowienia 
Ogólnych warunków i ustaleń.  Wszystkie Ogólne warunki i postanowienia, które nie podlegają zmianom na 
mocy niniejszej nowelizacji, pozostają niezmienione i obowiązujące. 

1. Kraje Bliskiego Wschodu, Bangladesz, Indonezja, Izrael, USA i Portoryko. 

1.1 Zakres terytorialny i stosowalność. 

a. Oświadczają Państwo, że mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje się 
w jednym z niżej wymienionych krajów: Kraje Bliskiego Wschodu, Bangladesz, Indonezja, Izrael, Stany 
Zjednoczone Ameryki lub Portoryko. 

b. Z zastrzeżeniem punktu 1.1(a) niniejszego Załącznika B, zarówno Państwo, jak i UPS 
zgadzacie się na wprowadzenie zmian w Ogólnych warunkach i ustaleniach, zgodnie z opisem w punkcie 1.2 
niniejszego Załącznika B. 

c. Z wyjątkiem nowelizacji, o których mowa w niniejszym załączniku, Ogólne warunki i 
ustalenia (wraz z Załącznikami do nich dołączonymi) pozostają w mocy, dopóki nie wygasną lub nie zostaną 
unieważnione oraz stanowią całość umowy między Państwem a UPS w odniesieniu do przedmiotu niniejszej 
Umowy.  W zakresie, w jakimi jakiekolwiek postanowienia niniejszego Załącznika B będą niezgodne z 
postanowieniami Ogólnych warunków i ustaleń, warunki opisane w niniejszym Załączniku B mają znaczenie 
rozstrzygające wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu niespójności. 

d. Mając na uwadze uzgodnienia oraz wzajemne zobowiązania obu stron, zarówno Państwo, jak 
i UPS zgadzacie się, że Ogólne warunki i ustalenia zostaną zmienione zgodnie z postanowieniami pkt. 1.2 
niniejszego Załącznika B. 

1.2 Zmiany. 

a. Jeśli mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje się w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, pkt 4 Ogólnych warunków i ustaleń zostanie usunięty w całości i zastąpiony poniższym zapisem: 

„4. Rozwiązanie umowy 

a. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę (bez nakazu sądowego), a spółka UPS 
może zakończyć dowolną lub wszystkie licencje na użytkowanie Technologii UPS 
udzielone na mocy niniejszej umowy (bez nakazu sądowego) bez podawania przyczyny, 
w dowolnym momencie za pisemnym wypowiedzeniem. 

b. Bez uszczerbku dla powyższego Umowa ulega rozwiązaniu bez nakazu sądowego ze 
skutkiem natychmiastowym za doręczonym Państwu wypowiedzeniem (1) W przypadku 
naruszenia postanowień artykułu 3, 7 lub 10 Warunków ogólnych bądź punktów 2.2 oraz 
4.1 (zdanie trzecie) Warunków ogólnych; (2) w wypadku ogłoszenia przez Państwa 
upadłości, rozpoczęcia postępowania upadłościowego, reorganizacji spółki, cywilnego 
postępowania naprawczego, porozumienia w sprawie ochrony przed wierzycielami, 
likwidacji specjalnej lub innych procedur związanych z Państwa niewypłacalnością, albo 
jeżeli będą Państwo mieć wyznaczonego syndyka masy upadłościowej, administratora, 
syndyka administracyjnego bądź likwidatora, albo w przypadku podjęcia uchwały 
o zakończeniu działalności albo jeżeli sąd wyda nakaz zakończenia działalności, (3) jeżeli 
są Państwo partnerem, klientem bądź usługodawcą spółki osobowej i taka spółka zostanie 
rozwiązana, albo (4) po usunięciu Państwa profilu UPS”. 

b. Jeśli mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje się w jednym z Krajów 
Bliskiego Wschodu, Bangladeszu, Indonezji lub Izraelu, pkt. 9 Ogólnych warunków i ustaleń zostanie usunięty 
w całości i zastąpiony poniższym zapisem: 
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„9. Ograniczenie odpowiedzialności materialnej.

9.1 Jeśli wyraźnie nie określono w punkcie 9.2: 

a. Strony UPS w żadnym przypadku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek Szkody po stronie Klienta (lub po stronie jakiejkolwiek innej osoby dochodzącej 
swoich roszczeń za pośrednictwem Klienta), niezależnie od tego, czy te Szkody są 
bezpośrednie, pośrednie, natychmiastowe, czy wtórne oraz niezależnie od tego, czy powstały 
one w związku z naruszeniem postanowień umowy, popełnieniem czynu niedozwolonego (w 
tym zaniedbaniem) lub w inny sposób, które należą do jednej z niżej podanych kategorii: 

i. szkody szczególne, nawet jeśli Strony UPS wiedziały o okolicznościach, w jakich 
takie szkody szczególne mogły powstać; 

ii. utrata zysków; 

iii. utrata przewidywanych oszczędności; 

iv. utrata szans biznesowych; 

v. utrata renomy; 

vi. koszty zakupu produktów zamiennych wynikające z niniejszej Umowy; 

vii. utrata lub uszkodzenie danych bądź uniemożliwienie dostępu do nich. 

c. Całkowita odpowiedzialność Stron UPS z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w 
tym zaniedbania) lub na innej podstawie oraz w związku z niniejszą Umową bądź innymi 
równoległymi umowami nie może w żadnym przypadku przewyższać łącznie kwoty w 
wysokości jednego tysiąca dolarów amerykańskich (1000 USD). 

d. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na to, że zawierając niniejszą Umowę, nie polegali 
Państwo na żadnych oświadczeniach (pisemnych bądź ustnych) jakiegokolwiek rodzaju 
złożonych przez jakąkolwiek osobę inną niż wyraźnie wymieniona w niniejszej Umowie, oraz 
jeśli polegali Państwo na oświadczeniach (pisemnych bądź ustnych), których nie zawarto 
wyraźnie w niniejszej licencji że w oparciu o niniejszą Umowę w odniesieniu do takich 
oświadczeń nie przysługują Państwu żadne środki naprawcze. Co więcej, wyrażają Państwo 
zgodę na to, że (w obu wspomnianych przypadkach) Strony UPS nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności w żadnych przypadkach innych niż te wyraźnie opisane w niniejszej 
Umowie. 

9.2 Wykluczenia, o których mowa w punkcie 9.1, obowiązują w możliwie najszerszym 
zakresie dopuszczalnym przez prawo, ale Strony UPS nie wykluczają odpowiedzialności z 
tytułu: 

a. śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Stron UPS, ich członków 
zarządu, pracowników, podwykonawców lub przedstawicieli; 

b. oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; 

c. innego zobowiązania, które nie może być wyłączone na mocy obowiązującego 
prawa. 

9.3 W celu uniknięcia wątpliwości przedstawienie niniejszej Umowy (Wersji UTA 
10072022) więcej niż raz nie zmienia łącznej odpowiedzialności materialnej Stron UPS 
powyżej jednego tysiąca dolarów amerykańskich (1000 USD). 

9.4 Roszczenia niezgłoszone w ciągu sześciu (6) miesięcy po pierwszym zdarzeniu 
będącym ich przyczyną uznane są za niebyłe”. 
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b. Jeśli mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje się w jednym z Krajów 
Bliskiego Wschodu, Bangladeszu, Indonezji, Izraelu, Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Portoryko, pkt. 12.6 
Ogólnych warunków i ustaleń zostanie usunięty w całości i zastąpiony poniższym zapisem: 

„12.6 Prawo właściwe i postępowanie arbitrażowe.

a. Jeżeli zamieszkują Państwo jeden z Krajów Bliskiego Wschodu lub jeżeli znajduje się 
tam Państwa siedziba, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z 
nią, w tym wszelkie wątpliwości dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, 
powinny być kierowane do arbitrażu i rozwiązywane ostatecznie w drodze postępowania 
arbitrażowego zgodnie z Regulaminem arbitrażowym Centrum Arbitrażowego DIFC-
LCIA. Regulamin ten zostaje niniejszym włączony do niniejszej klauzuli przez 
odniesienie.  Powołany zostanie jeden arbiter.  Siedzibą, czy miejscem arbitrażu będzie 
Dubai International Financial Centre.  Językiem, w którym prowadzone będzie 
postępowanie arbitrażowe, będzie angielski.  Umowa podlega prawu materialnemu Anglii 
i Walii.  Niniejszym oświadczają i gwarantują Państwo, że są Państwo upoważnieni do 
zawarcia umowy o rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu zgodnie z niniejszą klauzulą 
i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

b. Jeżeli zamieszkują Państwo Bangladesz lub Indonezję lub jeżeli znajduje się tam Państwa 
siedziba, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym 
wszelkie wątpliwości dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, powinny być 
kierowane do arbitrażu i rozwiązywane ostatecznie w drodze postępowania arbitrażowego 
zgodnie z Regulaminem arbitrażowym Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w 
Singapurze. Regulamin ten zostaje niniejszym włączony do niniejszej klauzuli przez 
odniesienie.  Powołany zostanie jeden arbiter.  Siedzibą, czy miejscem arbitrażu będzie 
Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Singapurze.  Językiem, w którym prowadzone 
będzie postępowanie arbitrażowe, będzie angielski.  Umowa podlega prawu materialnemu 
Anglii i Walii.  Niniejszym oświadczają i gwarantują Państwo, że są Państwo 
upoważnieni do zawarcia umowy o rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu zgodnie z 
niniejszą klauzulą i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

c. Jeżeli zamieszkują Państwo Izrael lub jeżeli znajduje się tam Państwa siedziba, wszelkie 
spory wynikające z niniejszej Umowy lub jej naruszenia będą rozwiązywane w drodze 
postępowania arbitrażowego zgodnie z Międzynarodowym regulaminem arbitrażowym 
Izraelskiego Instytutu Arbitrażu Handlowego. Regulamin ten zostaje niniejszym 
włączony do niniejszej klauzuli przez odniesienie.  Powołany zostanie jeden arbiter. 
Ponadto strony zobowiązują się przestrzegać orzeczenia arbitrażowego lub wyroku 
arbitrów jako ostatecznego rozstrzygnięcia dotyczącego danego sporu oraz postępować 
zgodnie z powyższym.  Językiem, w którym prowadzone będzie postępowanie 
arbitrażowe, będzie angielski.  Umowa podlega prawu materialnemu Anglii i Walii.  
Niniejszym oświadczają i gwarantują Państwo, że są Państwo upoważnieni do zawarcia 
umowy o rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu zgodnie z niniejszą klauzulą i 
wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

d. Jeżeli zamieszkują Państwo Stany Zjednoczone Ameryki bądź Portoryko lub jeżeli 
znajduje się tam Państwa siedziba, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub jej 
naruszenia będą rozwiązywane zgodnie z załączonym Dodatkiem 1 (Rozstrzyganie 
sporów w USA i Portoryko). 

e. Jeżeli z przepisów prawa miejscowego nie wynika odmienny wymów, zgodnie 
z wymogami ważności zawierania umowy, rozstrzygającym językiem niniejszej Umowy 
będzie język angielski, a wszelkie tłumaczenia zapewnia się wyłącznie dla Państwa 
wygody.  Cała korespondencja i komunikacja pomiędzy Państwem i UPS związana 
z niniejszą Umową musi odbywać się w języku angielskim.  Jeżeli zawarli Państwo 
niniejszą Umowę, klikając ekran internetowy zawierający przetłumaczoną wersję 
niniejszej Umowy na język inny niż amerykański angielski, mogą Państwo zapoznać się 
z oryginalną wersją niniejszej Umowy w języku amerykańskim angielskim, wchodząc na 
stronę https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf.   

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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f. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, postanowienia 
dotyczące rozwiązywania sporów we wszelkich umowach zawartych ze Stroną UPS w 
związku ze świadczeniem usług przez UPS, w tym na przykład w stosownych Ogólnych 
warunkach świadczenia usług UPS, określają, czy takie postanowienia mają zastosowanie 
wobec wszelkich roszczeń lub sporów. 

c. Jeśli mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje się w jednym z Krajów 
Bliskiego Wschodu, Bangladeszu, Indonezji lub Izraelu, do Ogólnych warunków i ustaleń dodaje się pkt. 12.16 
o następującej treści: 

„12.16 Interpretacja.  W odniesieniu do niniejszej Umowy obowiązują następujące zasady 
interpretacji: 

a. Nagłówki punktów i Załącznika nie mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy. 

b. Pojęcie osoba oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 
mającą osobowości prawnej (niezależnie od tego, czy ma odrębną osobowość prawną). 

c. O ile kontekst nie wskazuje inaczej, słowa użyte w liczbie pojedynczej oznaczają też 
liczbę mnogą i vice versa. 

d. O ile kontekst nie wskazuje inaczej, słowa odnoszące się do określonej płci oznaczają też 
płeć przeciwną. 

e. W odniesieniu do wszelkich angielskich terminów prawnych określających działania, 
środki naprawcze, metody postępowania sądowego, dokumenty prawne, status prawny, 
pojęcia lub kwestie sądowe, urzędowe lub prawne powinny, w jurysdykcjach innych niż 
sądów angielskich, zostać umieszczone pojęcia obowiązujące w danej jurysdykcji, które 
najlepiej oddają istotę angielskich terminów prawnych. 

f. Odniesienie do ustawy lub przepisu prawa stanowi odniesienie do okresowo zmienianej, 
rozszerzanej lub ponownie uchwalanej wersji takiej ustawy lub przepisu, niezależnie od 
tego, czy nastąpiło to jeszcze przed zawiązaniem niniejszej Umowy, czy już po tym. 
Odniesienie do ustawy ma również zastosowanie do wszystkich regulowanych nią 
przepisów. 

g. Wyrazy następujące po słowach „w tym”, „między innymi”, „w szczególności”, „na 
przykład” lub innych podobnych wyrażeniach nie ograniczają ogólnego charakteru 
poprzedzających je słów ogólnych. 

h. Wszelkie odniesienia do pojęcia „przydatność handlowa” należy także interpretować jako 
„zadowalającą jakość.” 

d. Jeśli mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje się w jednym z Krajów 
Bliskiego Wschodu, Bangladeszu, Indonezji lub Izraelu, do Ogólnych warunków i ustaleń dodaje się pkt. 12.17 
o następującej treści: 

„12.17 Prawa stron trzecich.  Na mocy Ustawy o umowach z 1999 roku osobie niebędącej 
stroną niniejszej Umowy nie przysługują żadne prawa do egzekwowania któregokolwiek z 
warunków niniejszej Umowy, jednak nie ma to wpływu na prawa strony trzeciej istniejące lub 
dostępne poza tą Ustawą”. 

e. Jeśli mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje się w jednym z Krajów 
Bliskiego Wschodu, Bangladeszu, Indonezji lub Izraelu, do Ogólnych warunków i ustaleń dodaje się pkt. 12.18 
o następującej treści: 

„12.18 Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji.  W związku z niniejszą Umową muszą 
Państwo przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, postanowień ustaw, 
regulacji i kodeksów odnoszących się do kwestii przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji, w 
tym między innymi brytyjskiej ustawy o zwalczaniu korupcji UK Bribery Act z 2010 roku, 
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oraz niezwłocznie zgłaszać UPS wszelkie przypadki próśb lub żądań związanych z 
nienależnymi korzyściami majątkowymi jakiegokolwiek rodzaju, realizowanych w związku z 
wypełnianiem postanowień niniejszej Umowy”. 

f. Jeśli mieszkają Państwo lub siedziba Państwa firmy znajduje się w Indonezji, pkt. 12.13 
Ogólnych warunków i ustaleń zostanie usunięty w całości i zastąpiony poniższym zapisem: 

„12.13Całość Umowy; poprawki.  Niniejsza Umowa stanowi całość ustaleń i porozumienia 
pomiędzy Stronami co do zagadnień niniejszej Umowy i zastępuje ona wszelkie (1) uprzednie 
bądź jednoczesne oświadczenia, ustalenia i porozumienia związane z niniejszą Umową i (2) 
wszelkie uprzednie wersje Umów o Technologii UPS pomiędzy UPS i Państwem, które w 
całości zostają włączone do niniejszej Umowy. Takie połączenie nie będzie obowiązywało w 
stosunku do Oprogramowania. Obowiązująca w momencie otrzymania przez Państwa 
konkretnej wersji oprogramowania wersja Umowy na wykorzystanie Technologii UPS będzie 
regulowała korzystanie przez Państwa z danej wersji Oprogramowania przez cały czas.  
Wszelkie Umowy Technologii korporacyjnej pomiędzy UPS i Klientem, zarówno zawarte 
przed, jak i po niniejszej Umowie, zastępują niniejszą Umowę.  Wszelkie Umowy o 
Technologii pomiędzy UPS i Państwem, w wersji nowszej niż Wersja 10072022, zastąpią 
niniejszą Umowę. Zastąpienie jakichkolwiek uprzednich umów nie naruszy praw UPS wobec 
Państwa w przypadku naruszenia bądź złamania takich uprzednich umów przed dniem 
zawarcia niniejszej Umowy. Pismo z podpisami elektronicznymi nie będzie wystarczające do 
modyfikowania bądź wnoszenia poprawek do niniejszej Umowy. 
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Dodatek 1 

Rozstrzyganie sporów w USA i Portoryko 

Wiążący arbitraż sporów
Z wyjątkiem sporów kwalifikujących się do rozstrzygnięcia w sądach stanowych o ograniczonej jurysdykcji 
(takich jak sąd ds. drobnych roszczeń, sąd pokoju, sąd magistracki oraz analogiczne sądy o ograniczeniach 
kwotowych poniżej 30 000 USD w zakresie jurysdykcji w sporach cywilnych), zarówno Państwo, jak i UPS 
zgadzacie się, że wszelkie spory lub roszczenia, wynikające z przepisów prawa lub zasad słuszności, 
bezpośrednio lub pośrednio związane z niniejszą Umową, które powstaną w całości lub w części w Stanach 
Zjednoczonych bądź Portoryko, niezależnie od daty narośnięcia sporu, będą rozstrzygane w całości w drodze 
indywidualnego wiążącego arbitrażu (nie będą prowadzone w ramach powództwa zbiorowego ani grupowego). 
Państwo i UPS wyraźnie zgadzają się, że powyższe zobowiązanie do arbitrażu w przypadku sporu niezależnie 
od daty powstania takiego sporu obejmuje w szczególności spory wcześniejsze oraz spory wynikające z usług 
świadczonych w okresie obowiązywania wcześniejszej wersji niniejszej Umowy albo związane z tymi 
usługami.

Arbitraż to przedstawienie sporu neutralnemu arbitrowi zamiast sędziemu lub ławie przysięgłych w celu 
uzyskania ostatecznej i wiążącej decyzji, zwanej „orzeczeniem arbitrażowym”. Arbitraż pozwala na 
zastosowanie bardziej ograniczonego ujawniania dowodów niż ma to miejsce w sądzie i podlega ograniczonej 
weryfikacji sądów. Każda strona ma możliwość przedstawienia arbitrowi dowodów na piśmie lub za 
pośrednictwem świadków. Arbiter może jedynie przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie, jakie 
może przyznać sąd zgodnie z przepisami prawa, oraz musi respektować warunki i postanowienia niniejszej 
Umowy. Zarówno Państwo, jak i UPS zgadzacie się, że łączy Państwa relacja umowna podlegająca niniejszej 
Umowie. 

Arbitraż instytucjonalny 
Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („ASA”) zgodnie z jego 
Regulaminem arbitrażu handlowego albo – jeżeli są Państwo konsumentem prywatnym i korzystają z usług 
UPS do celów prywatnych (a nie biznesowych) – Regulaminem arbitrażu konsumenckiego (dalej „Regulamin 
ASA”), a wyrok na podstawie orzeczenia arbitrażowego może zostać wydany przez dowolny sąd właściwy. 
Regulamin ASA, w tym instrukcje dotyczące sposobu wszczynania arbitrażu, jest dostępny na stronie 
https://www.adr.org. Arbiter będzie rozstrzygał wszystkie kwestie w sprawie na podstawie norm prawa, a nie 
zasad słuszności. Jeżeli wniosą Państwo arbitraż, winni Państwo dokonać doręczenia na ręce pełnomocnika do 
doręczeń, Corporation Service Company, który ma siedziby w każdym stanie. Informacje można też uzyskać na 
stronie internetowej swojego lokalnego sekretarza stanu. 

Każdy arbitraż wynikający z niniejszej Umowy będzie się odbywał indywidualnie; nie są dozwolone pozwy ani 
arbitraże grupowe, zbiorowe, skonsolidowane, połączone ani postępowania w charakterze powództwa 
prywatnego wnoszonego w interesie publicznym (ang. private attorney general). Państwo i UPS zrzekają się 
prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych.  Ponadto Państwo i UPS zrzekają się możliwości udziału w 
pozwie lub arbitrażu grupowym, zbiorowym, skonsolidowanym bądź połączonym. 

Miejsce arbitrażu / liczba arbitrów / koszty arbitrażu 
Arbitraż będzie się odbywał w hrabstwie, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania, i będzie rozstrzygany 
przez jednego arbitra. Wszelkie opłaty za złożenie wniosku lub opłaty administracyjne należne od Państwa na 
mocy Regulaminu ASA będą opłacone przez Państwa w zakresie, w jakim takie opłaty nie przekraczają 
wysokości opłaty wymaganej do wytoczenia analogicznego powództwa przed sądem, który miałby właściwość. 
W przypadku wszelkich poważnych roszczeń UPS uiści część danej opłaty wykraczającą ponad tę kwotę.  
Arbiter podzieli koszty administracyjne i opłaty arbitrażowe zgodnie z obowiązującym regulaminem ASA.  
Zasadne honoraria adwokackie zostaną przydzielone lub przyznane wyłącznie w zakresie, w jakim takie 
przyznanie lub przydzielenie jest dostępne zgodnie z obowiązującym prawem. 

We wszystkich kwestiach decyzje podejmuje arbiter; wyjątek stanowią kwestie dotyczące zakresu, 
zastosowania i egzekwowania zapisu na sąd polubowny, o których decyduje sąd. Interpretacja i wprowadzenie 
w życie niniejszego zapisu podlega ustawie federalnej o postępowaniu arbitrażowym. Niniejsze ustalenia 
dotyczące arbitrażu będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

Rozdzielna interpretacja postanowień 

https://www.adr.org/
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Niezależnie od wszelkich postanowień Regulaminu ASA stanowiących inaczej, jeżeli dowolna część 
niniejszego zapisu na sąd polubowny zostanie uznana za nieważną lub nieskuteczną z dowolnego powodu, 
pozostanie to bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałej części niniejszego zapisu na sąd polubowny, a 
arbiter będzie miał uprawnienia do wprowadzenia zmian do wszelkich postanowień uznanych za nieważne lub 
nieskuteczne w celu nadania im ważności i skuteczności. 

Arbitraż na podstawie dokumentacji 
W przypadku wszelkich sporów dotyczących kwoty poniżej piętnastu tysięcy dolarów (15 000,00 USD) strony 
przedstawią arbitrowi argumenty i dowody na piśmie, natomiast arbiter wyda orzeczenie wyłącznie na 
podstawie dokumentów; nie odbędzie się rozprawa, chyba że arbiter, wedle własnego uznania i na żądanie 
strony, zdecyduje, że konieczna jest przeprowadzona osobiście rozprawa.  W przypadku sporów prowadzonych 
na mocy Regulaminu arbitrażu konsumenckiego ASA i dotyczących orzeczenia arbitrażowego o wartości od 
piętnastu tysięcy dolarów (15 000,00 USD) do pięćdziesięciu tysięcy dolarów (50 000,00 USD) włącznie, UPS 
uiści Państwa opłatę za złożenie wniosku zgodną z Regulaminem ASA, o ile zgadzają się Państwo, że każda ze 
stron przedłoży arbitrowi argumenty i dowody na piśmie oraz że arbiter wyda orzeczenie wyłącznie w oparciu o 
te dokumenty, bez rozprawy. Niezależnie od niniejszego postanowienia strony mogą w dowolnym czasie 
zgodzić się na postępowanie w drodze arbitrażu na podstawie dokumentacji. 

Dostęp do sądu ds. drobnych roszczeń 
Strony zachowują prawo do ubiegania się o rozstrzygnięcie przed sądem stanowym o ograniczonej jurysdykcji, 
takim jak sąd ds. drobnych roszczeń, sąd pokoju, sąd magistracki oraz analogiczne sądy o ograniczeniach 
kwotowych poniżej 30 000 USD w zakresie jurysdykcji w sporach cywilnych, w przypadku indywidualnych 
sporów w zakresie jurysdykcji danego sądu. 

Potwierdzenia 
PAŃSTWO I UPS POTWIERDZAJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON ZRZEKA SIĘ PRAWA 
DO: 
(a) PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU 

PRZECIWKO PAŃSTWU, UPS LUB POWIĄZANYM OSOBOM TRZECIM; 
(b) TEGO, ABY SĄD INNY NIŻ SĄD STANOWY O OGRANICZONEJ JURYSDYKCJI, ZGODNIE Z 

DEFINICJĄ PODANĄ POWYŻEJ, ROZSTRZYGAŁ SPORY PRZECIWKO PAŃSTWU, UPS LUB 
POWIĄZANYM OSOBOM TRZECIM; 

(c) TEGO, BY DOWOLNY SĄD WERYFIKOWAŁ DECYZJĘ LUB ORZECZENIE ARBITRAŻOWE 
ARBITRA, TYMCZASOWE LUB OSTATECZNE, Z WYJĄTKIEM ODWOŁAŃ OPARTYCH NA 
PODSTAWACH DO ODRZUCENIA WYRAŹNIE UJĘTYCH W ART. 10 USTAWY 
FEDERALNEJ O POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM; ORAZ 

(d) PEŁNIENIA FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA, PRZEDSTAWICIELA W POWÓDZTWIE 
PRYWATNYM WNOSZONYM W INTERESIE PUBLICZNYM LUB W KAŻDYM INNYM 
CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA, DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO POWÓDZTWA JAKO 
CZŁONEK GRUPY LUB UCZESTNICTWA JAKO CZŁONEK W GRUPIE W DOWOLNYM 
POZWIE LUB ARBITRAŻU GRUPOWYM, ZBIOROWYM, SKONSOLIDOWANYM BĄDŹ 
POŁĄCZONYM PRZECIWKO PAŃSTWU, UPS LUB POWIĄZANYM OSOBOM TRZECIM. 

Orzeczenie arbitrażowe 
Arbiter może przyznać kwotę pieniężną lub zadośćuczynienie na zasadach słuszności jedynie wobec strony 
ubiegającej się o zadośćuczynienie i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia 
uzasadnionego roszczeniem tej strony. Podobnie orzeczenie arbitrażowe i potwierdzający go wyrok sądu mają 
zastosowanie wyłącznie do konkretnej sprawy; orzeczenie nie może zostać wykorzystane w żadnej innej 
sprawie, z wyjątkiem egzekwowania samego orzeczenia arbitrażowego. W celu ograniczenia czasu i kosztów 
arbitrażu arbiter nie będzie przedstawiał uzasadnienia orzeczenia arbitrażowego, chyba że jedna ze stron zażąda 
przedstawienia krótkiego wyjaśnienia. O ile Państwo i UPS nie postanowią inaczej, arbiter nie może łączyć 
roszczeń kilku osób, ani nie może na innej podstawie przewodniczyć żadnej formie postępowania 
prowadzonego przez pełnomocnika, postępowania w charakterze powództwa prywatnego wnoszonego w 
interesie publicznym ani postępowania grupowego. 

Poufność arbitrażu 
Niezależnie od przeciwnych postanowień Regulaminu ASA, Państwo i UPS zgadzają się, że złożenie wniosku o 
arbitraż, postępowanie arbitrażowe, wszelkie dokumenty wymienione lub przedłożone w trakcie postępowania 
arbitrażowego, wszelkie dokumenty informacyjne i inne dokumenty przygotowane do arbitrażu oraz orzeczenie 
arbitrażowe będą zachowane w pełnej poufności i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu, w 
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jakim jest to niezbędne do egzekwowania niniejszego zapisu na sąd polubowny, orzeczenia arbitrażowego lub 
innych praw stron lub w zakresie wymaganym przepisami prawa bądź nakazem sądu. Niniejszy zapis dotyczący 
poufności nie wyklucza prawa ASA do zgłaszania określonych informacji na temat konsumenckich spraw 
arbitrażowych wymaganych przepisami prawa stanowego. 
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