
Regulamin 

dostępu do publikacji on-line 

LEX Medica 

zatwierdzony w dniu 02 grudnia 2011 r. 

(tekst jednolity ze zmianami z 2019 r.) 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wersji on-line serwisu prawnego Lex Medica. 

 

Ilekroć w tekście pojawiają się sformułowania: 

- administrator - należy przez to rozumieć wyznaczonego pracownika Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 

odpowiedzialnego za dodawanie, usuwanie, przydzielanie kont użytkownikom oraz ich monitoring, 

- publikacja - należy przez to rozumieć serwis on-line Prawo i Zdrowie w wersji Platinum dla 100 

użytkowników jednocześnie, 

- WIL - należy przez to rozumieć Wielkopolską Izbę Lekarską, 

- użytkownik - należy przez to rozumieć członka Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, spełniającego wymogi 

formalne, niezbędne do posiadania uprawnień do korzystania z programu, który otrzymał od 

administratora hasło dostępu do korzystania z programu 

 

§ 1 

 

1. Właścicielem i dysponentem licencji do użytkowania serwisu on-line Lex Medica dla 150 

użytkowników jednocześnie jest  w okresie od dnia 01.12.2011 do czasu zakończenia abonamentu, 

Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51. 

2. WIL wyznacza administratora w osobie Dyrektora Biura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Marka Saja. 

3. WIL określa sposób  komunikacji z administratorem poprzez kontakt drogą mailową na adres: 

dyrektor@wil.org.pl lub telefonicznie 504 241 134. 

 

§ 2 

Uprawnieni do korzystania z publikacji 

 

1. Osobami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z publikacji są członkowie Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej, zarejestrowani w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, 

posiadający ważne Prawo Wykonywania Zawodu, którzy zgłoszą administratorowi akces do bazy 

użytkowników, odeślą administratorowi oświadczenie o zapoznaniu się i zobowiązaniu do 

stosowania się do niniejszego regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

2. WIL ma prawo weryfikować poprawność danych użytkowników na podstawie danych posiadanych w 

rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów. 

 

§ 3 

Wymogi techniczne 

 

1. Aktualne wymogi techniczne niezbędne do korzystania z publikacji podane są na stronie 

www.wolterskluwer.pl/serwis. 

2. Zastrzega się, że wymogi tam podane mogą ulegać zmianom i zmiany takie nie stanowią zmiany 

Regulaminu. Zmiany te zostaną zamieszczone na stronie www.wolterskluwer.pl/serwis.
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§ 4 

Rejestracja 

 

1. Po zgłoszeniu administratorowi akcesu do bazy użytkowników i rejestracji użytkownika przez 

administratora, na wskazany adres mailowy użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny.  

2. Należy zalogować się do podanego uprzednio administratorowi adresu poczty elektronicznej w celu 

dokończenia procesu rejestracji poprzez odszukanie wiadomości „Dokończenie procesu rejestracji w 

systemie logowania Wolters Kluwer Polska". 

3. Powyższa wiadomość zawierała będzie link umożliwiający zakończenie rejestracji. 

4. Otworzy się strona internetowa serwisu logowania z formatką do uzupełnienia danych. 

5. Po zakończeni u wypełniania formatki należy kliknąć „Rejestruj" w celu zakończenia rejestracji. 

6. Aby zalogować się do publikacji należy przejść do strony borg.wolterskluwer.pl a następnie użyć 

adresu poczty elektronicznej jako loginu oraz wpisać hasło np. numer PWZ (w zależności od tego, 

co dany użytkownik wygenerował w procesie rejestracji). 

 

§ 5 

Zasady ogólne publikacji on-line 

 

1. Publikacja on-line stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, jak i zawiera bazę danych lub 

bazy danych w rozumieniu UOBD. 

2. Żadna publikacja on-line nie jest  oficjalnym (urzędowym) publikatorem aktów  prawnych, w 

szczególności nie ma statusu dziennika urzędowego, ani nie jest źródłem prawa w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawnych, w tym Konstytucji RP z 1997 r. 

3. Teksty aktów normatywnych czy innych aktów prawnych zawarte w publikacji on-line, o ile publikacja 

on-line je zawiera: 

a) nie mają charakteru urzędowej publikacji, 

b) nie są źródłami prawa, 

c) nie  mogą  być  traktowane  jako  równoważne  z  tekstami  aktów  prawnych  ogłaszanych w 

dziennikach urzędowych, o których mowa w ustawie z dn. 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

 

§ 6 

Ograniczenia 

 

1. Użytkownik nie może w szczególności: 

- rozpowszechniać ani udostępniać publikacji on-line, jej fragmentów, w tym jej zawartości, ani 

jej/ich kopii; w szczególności zaś nie może udostępniać publikacji on-line osobom trzecim; 

- udostępniać publikacji on-line, jej fragmentów, w tym jej zawartości, ani jej kopii z serwerów ftp, 

na stronach Web czy z innych urządzeń, które powodowałyby jej dostępność dla innych niż 

użytkownik podmiotów. 

2. Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła osobom nieuprawnionym, a w przypadku takiego 

udostępnienia odpowiada za jego niewłaściwe użytkowanie. 

3. WIL ma prawo usunąć konto użytkownika jeśli podejrzewa iż jest ono wykorzystywane niezgodnie z 

postanowieniami niniejszego regulaminu lub jest wykorzystywane przez osobę nieuprawnioną. WIL 

informuje drogą elektroniczną użytkownika o odebraniu uprawnień. 

 

 

borg.wolterskluwer.pl


§ 7 

Potwierdzenie zapoznania się z  

regulaminem 

 

1. Użytkownik w celu zakończenia rejestracji zobowiązany jest odesłać faxem na numer 61 851 87 66 

oświadczenia, zgodnego z załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu. 

2. Użytkownik może również przesłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy 

administratora: dyrektor@wil.org.pl w formie skanu lub wpisać w treść maila treść oświadczenia i 

podpisać maila imieniem i nazwiskiem. 

3. Niniejszy regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 

www.wil.org.pl. 

4. WIL może dokonywać zmian w Regulaminie, o czym informuje użytkowników poprzez 

zamieszczenie takich zmian na stronie internetowej www.wil.org.pl. 

 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

…………………………………………….. 
(miejscowość i data) 

 
 

…………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
(numer PWZ) 

 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem  się z treścią Regulaminu dostępu do publikacji on- Line LEX 
MEDICA i zobowiązuję się stosować jego zapisy. 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
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