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KODEKS POSTĘPOWANIA 
 
Wprowadzenie 
 
Gratuluję! Jako Niezależny Partner Herbalife Nutrition jesteś również częścią społeczności podobnie 
myślących ludzi, których napędza wspólny cel -  sprawianie, by świat stawał się coraz zdrowszy i szczęśliwszy. 
Jako światowi liderzy rynku odżywiania, jesteśmy zobowiązani do działalności zgodnej z zasadami etyki i 
uczciwości. Proszę, zapoznaj się z Kodeksem Postępowania1 aby lepiej zrozumieć naszą filozofię. 
 
Większość Partnerów dołącza do nas, aby cieszyć się preferencyjnymi cenami produktów Herbalife Nutrition, 
dążąc do osiągnięcia swoich osobistych celów związanych z prawidłowym odżywianiem i samopoczuciem. 
Jeśli ta sytuacja dotyczy także Ciebie, skoncentruj się na początkowych stronach naszego Kodeksu. Jeśli 
natomiast interesuje Cię działalność biznesowa, poświęć czas na przeczytanie i zrozumienie także 
pozostałych Zasad. 
 
Wiemy, że niektóre aspekty prowadzenia działalności mogą być skomplikowane, dlatego stworzyliśmy zespół, 
którego zadaniem jest pomaganie Partnerom. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pomoc 
uzyskasz pod numerem telefonu: 22 703 76 00. 
 
Jakikolwiek masz cel – zmiana nawyków żywieniowych czy połączenie jej z możliwością dodatkowych 
przychodów – mamy nadzieję, że uznasz swoją współpracę z Herbalife Nutrition za satysfakcjonującą. 
 
Życzymy powodzenia w Twojej drodze do sukcesu! 
 
Zespół Herbalife Nutrition 
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1 Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Kodeksu Postępowania oraz do wprowadzania nowych Zasad, Polityk 

oraz Wytycznych (zwanych dalej Zasadami). Jednakże, wszelkie zmiany oraz nowe Zasady nie będą skutkować wobec zdarzeń 
przeszłych. Herbalife Nutrition może zobowiązać Partnera do podjęcia działań naprawczych, lub nałożyć sankcje w celu usunięcia 
naruszeń Zasad. Herbalife Nutrition zastrzega sobie także prawo do zaniechania działań mających na celu usunięcie naruszenia 
jakiejkolwiek Zasady. 
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Rozdział 1 Jak zacząć 
 
1.1 JAK ZOSTAĆ PARTNEREM  
Aby zostać Niezależnym Partnerem Herbalife Nutrition, „Kandydat” musi: 
 

1. Być sponsorowany przez Niezależnego Partnera Herbalife Nutrition („Sponsora”); 
2. Zakupić Pakiet Partnerski Herbalife Nutrition (PPH); 
3. Wypełnić i dostarczyć do Herbalife Nutrition Wniosek Partnerski („Wniosek”); 
4. Adres zamieszkania Kandydata musi być w kraju lub na terytorium, co do którego Herbalife Nutrition 

wyraziła zgodę na prowadzenie działalności2; oraz  
5. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez Herbalife Nutrition.3   

 
 
1.1.1 Ograniczone wymogi w zakresie zakupów 
Aby zostać Partnerem, trzeba zakupić wyłącznie Pakiet Partnerski Herbalife Nutrition (PPH), sprzedawany 
nowemu Partnerowi po kosztach bez marży ani zysku dla Sponsora.  
 
Nie można dodawać do PPH innych produktów, usług ani materiałów. Sponsorzy nie mogą wymagać od 
Partnerów zakupu: 
 

• Produktów na zapas. 

• Materiałów, produktów czy usług, wyprodukowanych przez Herbalife Nutrition lub nie.  

• Biletów wstępu na seminaria, spotkania lub inne wydarzenia.  
 
 
1.1.2 Zaciąganie długów i pożyczek 
 

Jedną z zalet biznesu Herbalife Nutrition są niskie koszty. Jedyny wymagany wydatek to zakup PPH. Firma 
zachęca Partnerów do budowania biznesu bez zaciągania długów. Partnerzy, którzy zdecydują się 
sprzedawać produkty i/lub budować organizację, nie muszą inwestować w duże zapasy produktów ani 
zaciągać pożyczek stanowiących znaczne obciążenie.  

 
Herbalife Nutrition zdecydowanie odradza zaciąganie długów i pożyczek w celu skorzystania z możliwości 
Herbalife Nutrition. Partnerzy nie mogą wykorzystywać pieniędzy pożyczonych lub darowanych na inne cele 
(m.in. grantów lub stypendiów naukowych) do prowadzenia biznesu Herbalife Nutrition.  
 
 
1.1.3 Ograniczenie do jednej Umowy Partnerskiej 
Dana osoba może zawrzeć tylko jedną Umowę Partnerską i prowadzić działalność w jej ramach, poza 
wyjątkami, na które zezwalają zasady dotyczące pary małżeńskiej, partnerów zawierających związek 
małżeński, rozwodu, separacji i rozwiązania związku partnerskiego (patrz: Zasady 2.1.4, 2.3 i 2.4). Jeśli dana 
osoba złoży więcej niż jeden Wniosek, ważny będzie pierwszy otrzymany i zaakceptowany przez Herbalife 
Nutrition.  
 
 
1.1.4 Roczna Opłata Członkowska  
Partnerzy wnoszą roczną opłatę członkowską („Opłatę”) za usługi świadczone przez Herbalife Nutrition, w tym 
komputerowe przetwarzanie zamówień. Tylko dany Partner może uiścić opłatę za siebie; inny Partner nie 
może tego za niego zrobić. Jeśli Partner nie wniesie opłaty przed rocznicą złożenia swojego wniosku, jego 
Umowa Partnerska ulegnie rozwiązaniu. Herbalife Nutrition stara się przypominać Partnerom listownie i 
mailowo o terminie płatności. Jednak to Partner jest odpowiedzialny za wniesienie opłaty na czas.  
 
 
1.1.5 Przyjęcie/odrzucenie opłaty 
Jeśli Partner łamie zasady, Herbalife Nutrition może odmówić przyjęcia jego opłaty, co spowoduje zakończenie 
współpracy; wówczas Herbalife Nutrition odeśle przesłaną kwotę.  
 
 
1.1.6 Komunikacja z Herbalife Nutrition 
Partnerzy muszą podać Herbalife Nutrition swój stały adres domowy lub firmowy oraz aktualizować wszystkie 
swoje dane kontaktowe w rejestrach Herbalife Nutrition. Wszystkie dokumenty i oświadczenia przesyłane do 
Herbalife Nutrition muszą być kompletne, zgodne z prawdą i dostarczone na czas.  
 

 
2 Aktualna lista krajów i terytoriów, na których można prowadzić działalność, jest dostępna na www.herbalife.pl. 
 

3 Herbalife Nutrition zastrzega sobie wyłączne prawo do przyjęcia lub odrzucenia Wniosku. Do momentu jego akceptacji kandydat ma 

tymczasowe pozwolenie na zakup i sprzedaż produktów Herbalife Nutrition. 
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1.1.7 Prawidłowy zakup produktów 
Tylko zamówienia złożone bezpośrednio w Herbalife Nutrition zaliczają się na poczet kwalifikacji, zarobków i 
korzyści w ramach Planu Marketingu i Sprzedaży.  
 
Partnerzy nie mogą składać zamówień ani płacić za zamówienia w imieniu innych Partnerów4.  
 
 
1.1.8 Płatności  
 
Wnoszenie zapłaty: 
Partnerzy muszą zagwarantować, że wszystkie płatności wnoszone do Herbalife Nutrition są autoryzowane 
oraz że mają wystarczające środki do ich realizacji. Nie mogą przyjmować kart kredytowych, czeków 
osobistych ani innych form zapłaty od swoich Partnerów, Klientów lub innych osób, by zapłacić za produkty 
zakupione w Herbalife Nutrition.  
 
Partnerzy ponoszą finansową odpowiedzialność za płatności odrzucone z jakiegokolwiek względu5.  
 
Za złamanie tej zasady Herbalife Nutrition może ograniczyć prawa Partnera do zakupów oraz uwzględnić 
sporne kwoty przy obliczaniu jego obrotu i wynagrodzenia.  
 
Przyjmowanie zapłaty: 
Przyjmując zapłatę online lub poprzez rozwiązania mobilne, Partnerzy:  
 

o Muszą posługiwać się systemem zabezpieczenia płatności. Na przykład: 
▪ Square, Flint, Spark Pay, iZettle lub PayPal6. 

 
o Muszą wprowadzić stosowne środki zabezpieczające, by chronić informacje dot. kart 

kredytowych i płatnościKlientów7 przed nieautoryzowanym ujawnieniem, dostępem lub 
narażeniem na szwank. Na przykład: 
▪ Nigdy nie mogą wysyłać informacji dot. kart kredtowych i płatności Klienta mailem ani SMS’em, 

ponieważ te kanały komunikacji nie zapewniają bezpieczeństwa informacji..  
▪ Zawsze muszą przechowywać dane dot. kart kredtowych i płatności Klienta w chronionej 

lokalizacji. 
▪ Regularnie je rewidować i usuwać, jeśli nie są już wykorzystywane, bądź Klient nie wyrazi zgody 

na dalsze ich przetwarzanie.  
▪ Odpowiednio usuwać kopie danych dot. kart kredtowych i płatności, paląc je lub niszcząc w 

niszczarce.  
▪ Przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.  

 
o Muszą przestrzegać najnowszej normy bezpieczeństwa Payment Card Industry Security 

Standard (PCI-DSS) mającej zastosowanie do płatności kartami kredytowymi i debetowymi.8 
Stosowanie rozwiązania zgodnego z normami bezpieczeństwa wymaganymi przez PCI-DSS 
zagwarantuje, że transmisja, przetwarzanie i przechowywanie informacji o kartach kredytowych i 
debetowych Klientów odbywają się zgodnie z najlepszymi standardami bezpieczeństwa w zakresie 
płatności kartami.  

 
 
 

  

 
4 Zasada ta obowiązuje, o ile Herbalife Nutrition nie zażąda i nie i otrzyma od Partnera pisemnego upoważnienia na dokonania płatności 

przez inną osobę. Pisemne upoważnienie może zostać udzielone tylko na jedno konkretne zamówienie. 
 

5 Partner, którego płatność zostanie odrzucona ze względu na brak wystarczających środków, zostanie obciążony dodatkową opłatą 

przez Herbalife Nutrition. 
 

6 Podane jako przykłady systemy zabezpieczania płatności są dedykowane małym i średnim firmom.  
 

7 Dane kart kredytowych lub płatności to w szczególności: numer karty, kod bezpieczeństwa i data ważności karty, numer konta 

bankowego, czeki i inne informaje związane z płatnością, w tym rachunki, logowania i rejestracje zawierające wspomniane wyżej 
informacje.  
 

8 Przykłady standardów bezpieczeństwa wymaganych przez PCI obejmują m.in. zapory sieciowe  

i szyfrowanie danych.  Więcej informacji o wymogach PCI-DSS znajdziesz na https://www.pcisecuritystandards.org/. 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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Rozdział 2 Szczegóły Partnerstwa  
 
2.1 WYMAGANE KRYTERIA PARTNERSTWA  
 
2.1.1 Partnerzy muszą być osobami fizycznymi 
Herbalife Nutrition przyjmuje Wnioski Partnerskie wyłącznie od osób fizycznych.  
 
Wynagrodzenia z tytułu współpracy będą odnotowywane w odniesieniu do konkretnej osoby fizycznej – na jej 
nazwisko i numer NIP.  
 
 
2.1.2 Podwójna Umowa Partnerska   
Jeśli Herbalife Nutrition ustali, że Partner, jego małżonek, Partner Życiowy albo inna osoba uczestnicząca  
w Umowie Partnerskiej przedłożyli więcej niż jeden Wniosek, współpracowali lub wspierali rozwój biznesu  
w ramach innej Umowy, Herbalife Nutrition ma wyłączne prawo do:  
 

• Zakończenia lub nałożenia ograniczeń na jedną lub obie Umowy.  
• Nałożenia kary lub sankcji dla Partnera i/lub Sponsorów.  
• Dostosowania punktów obrotu i wynagrodzenia jednej lub obu organizacji sponsorskich przez dowolny 

okres poprzedzający przeniesienie lub zakończenie danej Umowy.  
• Podjęcia innych działań, jakie uzna za stosowne.  

 
W przypadku podwójnej Umowy Partnerskiej oraz innych, podobnych naruszeń, Partnerowi można pozwolić 
na kontynuację działalności w roli Partnera Herbalife Nutrition, ale musi on ją wykonywać we właściwej linii 
sponsorowania, zgodnie z określonymi przez firmę zasadami. Herbalife Nutrition zadecyduje o losie podległej 
organizacji budowanej dotychczas w ramach usuniętej Umowy Partnerskiej.  
 
 
2.1.3 Wiek minimalny 
Osoba, która chce złożyć Wniosek Partnerski lub uczestniczyć w działalności innego Partnera Herbalife 
Nutrition, musi mieć ukończone 18 lat.9 
 
 
2.1.4 Pary małżeńskie i Partnerzy zawierający związek małżeński  
Małżonkowie lub Partnerzy Życiowi10 mogą działać wspólnie w ramach tylko jednej Umowy Partnerskiej.  Jeśli 
dwoje Partnerów Herbalife Nutrition zawiera między sobą związek małżeński lub partnerski, muszą 
zrezygnować z jednej Umowy. Jedyny wyjątek od tej reguły dotyczy sytuacji, gdy oboje Partnerzy osiągnęli 
poziom Supervisora lub wyższy przed zawarciem związku małżeńskiego lub partnerskiego. Wówczas mogą 
zdecydować, że każde z nich będzie kontynuować prowadzenie osobnej działalności w ramach swojej 
dotychczasowej Umowy.  
 
 
2.1.5 Uznanie małżonka lub Partnera Życiowego  
Partner może dodać swojego małżonka lub Partnera Życiowego do Umowy Partnerskiej, aby ten wspierał go 
w biznesie, a także w celach odbierania uznań11. Decydując się na to musi pamiętać o konieczności 
poinformowania go o tym i zaznajomienia z polityką prywatności Herbalife Nutrition dostępną online. Partner 
pozostaje zapisanym Partnerem [podpisanym na Umowie]. Jednakże, w sytuacji separacji ze swym 
małżonkiem lub Partnerem Życiowym, może to mieć wpływ na prawa do własności umowy partnerskiej lub też 
prawa z niej wynikające12. 
 
 
2.1.6 Działania małżonka lub Partnera Życiowego 
Partner odpowiada za działania swojego małżonka lub Partnera Życiowego, niezależnie od tego, czy 
uczestniczą oni w prowadzeniu biznesu w ramach Umowy oraz czy on sam był świadomy tych działań. 
Małżonek lub Partner Życiowy muszą przestrzegać Kodeksu Postępowania i wszelkich zasad związanych  
z biznesem Herbalife Nutrition. Na przykład, Partner będzie ponosić odpowiedzialność, jeśli jego małżonek lub 
Partner Życiowy namawiają i zachęcają innych Partnerów lub Klientów Herbalife Nutrition do współpracy z 
inną firmą Marketingu Wielopoziomowego (MLM) lub sprzedaży bezpośredniej.  

 
9 Wiek minimalny może różnić się w zależności od kraju. W celu zapoznania się w wymogami dotyczącymi wieku minimalnego skontaktuj 

się z Działem Obsługi Partnerów.  
 

10 Partner Życiowy: Osoba wskazana przez Partnera Herbalife Nutrition jako jego Partner Życiowy na „Formularzu o Dopisanie Partnera 

Życiowego”.  Formularze są dostępne w Dziale Obsługi Partnerów. 
 

11 Przykładowo: dopisanie do umowy umożliwia małżonkowi lub Partnerowi Życiowemu udział w wydarzeniach Herbalife Nutrition, 

uznaniach i odbieraniu gratulacji za osiągnięcia w Planie Marketingowym.  
 

12 W przypadku separacji/rozwodu lub rozpadu związku z Partnerem Życiowym, gdy aspekt prawny i/lub finansowy staje się przedmiotem 

sporu, fakt, czy małżonek/Partner Życiowy został dopisany do umowy, może mieć wpływ na decyzję sądu [w tej sprawie].  
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Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do zakończenia Umowy, jeśli małżonek lub Partner Życiowy 
angażują się w działania, które w opinii Herbalife Nutrition szkodzą reputacji firmy lub jej produktów.   
 
 
2.1.7 Poprzednia Umowa Partnerska   
Były uczestnik umowy partnerskiej (były Partner, jego małżonek, partner życiowy lub inna osoba uczestnicząca 
w Umowie muszą spełnić wymogi okresu nieaktywności nim będą mogli ponownie złożyć wniosek partnerski 
w linii innego Sponsora lub zaangażować się w rozwój biznesu w ramach innej Umowy (patrz: zasada 2.1.9).  
 
 
2.1.8 Poinformowanie o poprzedniej Umowie  
Jeśli były Partner wnioskuje o nową Umowę, w chwili składania Wniosku musi poinformować Herbalife  
Nutrition o wcześniejszej Umowie i przedstawić swój poprzedni numer identyfikacyjny. Herbalife Nutrition 
zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy Partnerskiej w przypadku, jeśli Partner nie poinformuje Herbalife 
Nutrition o swojej działalności w ramach innej Umowy lub składa fałszywe informacje w tym względzie.  
 
 
2.1.9 Okres nieaktywności  
Okres nieaktywności, to czas, w którym byli uczestnicy umowy (były Partner, jego małżonek, partner życiowy 
lub inna osoba uczestnicząca w umowie) nie mogą angażować się w żaden sposób w działalność związaną z 
Herbalife Nutrition przed zmianą Sponsora.  
 
Czas ten obejmuje: 

• jeden rok dla statusu Supervisora i niższych 
• dwa lata dla statusu World Team i wyższych (liczony od rezygnacji lub wygaśnięcia ważności opłaty 

rocznej) 
 
W tym czasie byli uczestnicy umowy nie mogą: 

• Angażować się w biznes Herbalife Nutrition w żaden sposób. 
• Sprzedawać żadnych produktów ani materiałów Herbalife Nutrition. 
• Sponsorować ani proponować możliwości Herbalife Nutrition. 
• Promować ani wspierać działalności w ramach żadnej innej Umowy. 
• Uczęszczać na szkolenia i spotkania organizowane przez Herbalife Nutrition lub Partnerów. 
• Być gościem Klubu Odżywiania, chyba, że odwiedzjący jest jedynie Klientem korzystającym z usługi i 

w żaden sposób nie jest zaangażowany w biznes Herbalife Nutrition. 
• Kupować produktów w innym celu niż do użytku osobistego. 

 
Okres nieaktywności oblicza się w następujący sposób:  
 

Przykład 1: Partner 

 
status Supervisora i niższy status World Team i wyższy 

Data umowy partnerskiej (podpisania 
wniosku aplikacyjnego)   

1 styczeń 2020 1 styczeń 2020 

Data rezygnacji z umowy partnerskiej  28 sierpień 2021 28 sierpień, 2021 

 Okres nieaktytwności 28 sierpień 2021 - 27 sierpień 2022 28 sierpień 2021 - 27 sierpień 2023 

Data podpisania nowej umowy 
partnerskiej pod innym Sponsorem  

28 sierpień 2022  28 siepień 2023  

 

Przykład 2: Partner nie wnosi opłaty rocznej  

 status Supervisora i niższy  status World Team i wyższy  

Data umowy partnerskiej (podpisania 
wniosku aplikacyjnego)    

1 styczeń 2020  1 styczeń 2020  

Data uiszczenia kolejnej opłaty 
rocznej  

1 styczeń 2021  1 styczeń 2021  

Rama czasowa okresu nieaktywności  1 styczeń 2021 – 31 grudnia 2021 1 styczeń 2021 – 31 grudnia 2022 

Data podpisania nowej umowy 
partnerskiej pod innym Sponsorem 

1 styczeń 2022 1 styczeń 2023 

 
Po okresie nieaktywności były Partner może wnioskować o nową Umowę Partnerską w linii innego Sponsora.  



Strona 10 z 70 Powrót do Spisu Treści 603469-PL-00Q (Corporate Ver. 34P) Aktualizacja 28 January 2021 

 
Wyjątek od reguły zachowania okresu nieaktywności  
Jeśli były Partner pragnie ponownie zostać Partnerem w linii tego samego Sponsora co wcześniej,  
a Sponsor ten w dalszym ciągu pozostaje w tej samej organizacji, Herbalife Nutrition może anulować okres 
oczekiwania.  
 
 
2.2 PRZENIESIENIE PRAW DO UMOWY PARTNERSKIEJ 
 
2.2.1 Przyznanie, sprzedaż lub przekazanie praw do Umowy Partnerskiej 
Przyznanie, sprzedaż lub przekazanie jakichkolwiek praw lub przywilejów związanych z Umową Partnerską 
są zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Herbalife Nutrition. Partner nie może przenosić 
praw do Umowy w celu obejścia Kodeksu Postępowania lub przepisów prawa. Jeśli Herbalife Nutrition ustali, 
że były Partner (Cedent) i/lub jego małżonek lub Partner Życiowy zaangażowali się w działania mogące 
naruszać zasady Kodeksu po akceptacji prośby o przeniesienie, Herbalife Nutrition może nałożyć sankcje na 
Umowę, do której prawa przeniesiono.  
 
 
2.2.2 Przeniesienie praw do Umowy Partnerskiej tylko na osobę, która nie jest Partnerem Herbalife 
Nutrition 
Prawo do Umowy Partnerskiej może być scedowane lub przeniesione wyłącznie na osobę, która nie jest 
Partnerem Herbalife Nutrition, za wyjątkiem opisanym w zasadzie 2.4. Herbalife Nutrition nie rozważy prośby 
o przeniesienie, jeśli osoba, która pragnie przejąć prawa do Umowy Partnerskiej (Cesjonariusz), była 
zaangażowana w biznes Herbalife Nutrition w jakikolwiek sposób w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
 
 

2.2.3 Status i przywileje 

Osiągnięcia Partnerów to ich osobisty sukces. Jeśli Herbalife Nutrition wyrazi zgodę na cesję lub przeniesienie 
praw do Umowy, status i przywileje uzyskane przez Partnera nie muszą być automatycznie przeniesione wraz  
z Umową Partnerską. Osoba, która ją przejmuje, może być zobligowana do osiągnięcia wymaganych 
kwalifikacji, by uzyskać właściwy status i dochody po dokonaniu cesji. Dotyczy to także statusu Supervisora, 
członka TAB Team, kwalifikacji na wakacje Herbalife Nutrition lub jakichkolwiek innych uprawnień Partnera. 
 
 
2.2.4 Odpowiedzialność po przeniesieniu praw 
Po przeniesieniu praw do Umowy:  
 

• Osoba przejmująca prawa będzie odpowiedzialna przed Herbalife Nutrition za jakiekolwiek naruszenia 
Kodeksu Postępowania popełnione przez lub w imieniu poprzedniego właściciela Umowy.  
 

• Przez sześć miesięcy od przeniesienia praw działania podjęte przez poprzedniego właściciela Umowy 
i/lub jego małżonka lub partnera życiowego, które mogłyby naruszać Kodeks, gdyby osoba ta była 
nadal Partnerem, będą traktowane jako naruszenia popełnione przez nowego właściciela praw do 
Umowy.  

 
 
2.3 SEPARACJA, ROZWÓD I ZAKOŃCZENIE ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO  
 
2.3.1 Zawarcie nowej Umowy Partnerskiej  
Jeśli były małżonek lub Partner Życiowy Partnera nadal chciałby prowadzić biznes Herbalife Nutrition w trakcie 
postępowania rozwodowego lub zaraz po nim, obie strony – Partner i jego były małżonek / Partner Życiowy – 
muszą uruchomić nowe, indywidualne Umowy w linii dotychczasowego Sponsora. Herbalife Nutrition 
unieważni przywileje zakupowe związane z oryginalną Umową i przyzna każdej z indywidualnych Umów 
Partnerskich Punkty Obrotu oryginalnej Umowy poprzez „Asocjacje” (patrz: zasada 2.3.4). Każdy  
z Partnerów musi używać własnego numeru ID w swoim biznesie.  
 

ANNA KOWALSKA 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska) 
B 

 ANNA KOWALSKA / 
JAN KOWALSKI 

(Oryginalna Umowa 
Partnerska) 

A 

 JAN KOWALSKI 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska) 
C 

  

 
Oryginalna Umowa Partnerska oraz jej podległa organizacja, nie mogą zostać podzielone między Partnera  
a jego byłego małżonka/Partnera Życiowego. Na przykład, nie mogą oni „podzielić się” Umową, przyznając 
sobie po 50% własności.  
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Aby zawrzeć nową Umowę, Herbalife Nutrition musi otrzymać następujące dokumenty: 
 

Od rozwodzącego się małżeństwa Od Partnerów kończących Związek Partnerski 
 

• Wypełnione i podpisane przez Partnera oraz 
małżonka nowe Wnioski, sponsorowane przez 
Sponsora oryginalnej Umowy Partnerskiej. 

 

• Podpisany i poświadczony notarialnie 
Formularz Polityki Rozwodowej.  

 

• Pozew rozwodowy, ugodę ws. podziału 
własności lub wyrok sądu. 

 

• Wypełnione i podpisane Wnioski  
o Premię Produkcyjną TAB Team dla Partnera 
oraz małżonka, zawierające numery 
Indywidualnej Umowy Partnerskiej (dotyczy 
wyłącznie poziomu TAB Team). 

 

• Wypełnione i podpisane przez Partnera oraz 
Partnera Życiowego nowe Wnioski, 
sponsorowane przez Sponsora oryginalnej 
Umowy Partnerskiej. 

 

• Podpisany i poświadczony notarialnie Formularz 
Rozwiązania Związku z Partnerem Życiowym 
otrzymany od obu stron.  
(Jeśli obie strony nie przedłożą Formularza, 
będzie wymagana decyzja sądu potwierdzająca 
zakończenie relacji).   

 

• Wypełnione i podpisane nowe Wnioski  
o Premię Produkcyjną TAB Team dla Partnera 
oraz Partnera Życiowego, zawierające numery 
Indywidualnej Umowy Partnerskiej (dotyczy 
wyłącznie poziomu TAB Team).  

 

 
Jeśli Partner zawiera ponownie związek małżeński lub partnerski, jego nowy małżonek/partner życiowy może 
zostać dodany do jego indywidualnej Umowy w celach wzmocnienia partnerstwa w biznesie oraz 
uznaniowych.  
 

ANNA KOWALSKA 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska) 
B 

 ANNA KOWALSKA / 
JAN KOWALSKI 

(Oryginalna Umowa 
Partnerska) 

A 

 JAN I BARBARA 
KOWALSCY 

(nowa małżonka, 
Indywidualna Umowa 

Partnerska) 
C 

  

 

W przypadku większej liczby rozstań lub rozwodów:  
Herbalife Nutrition przewiduje tylko jeden scenariusz dla rozstających się lub rozwodzących się par. W 
przypadku większej liczby rozwodów lub rozstań, Partner, który był dopisany do umowy swojego małżonka/ 
partnera życiowego, może nadal być Partnerem Herbalife Nutrition w ramach odrębnej umowy.  
 
Na przykład, jeśli Jan i Barbara rozwiodą się, Barbara może podpisać nową Umowę Partnerską ("D") pod tym 
samym Sponsorem, ale jej umowa nie będzie w żaden sposób powiązana z Umową Partnerską Jana („C"). 
 

ANNA KOWALSKA 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska)  
(Pierwszy 

Rozwód/Rozstanie) 
B 

 ANNA KOWALSKA / 
JAN KOWALSKI 

(Oryginalna Umowa 
Partnerska) 

A 

 JAN KOWALSKI 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska)  
(Pierwszy 

Rozwód/Rozstanie) 
C 

 BARBARA KOWALSKA 

(Indywidualna Umowa 
Partnerska)  

(Drugi Rozwód/Rozstanie) 
D 

 

   

 
Poziom w Planie Sprzedaży i  Marketingu Barbary ("D") zostanie ustalony na podstawie działalności 
biznesowej uzyskanej w ramach umowy partnerskiej ("C"). Na przykład, jeśli aktywność biznesowa umowy 
partnerskiej ("C") jest na poziomie GET Team, to nowa umowa partnerska Barbary ("D") będzie na poziomie 
GET Team. 
 

ANNA KOWALSKA 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska)  
(Pierwszy 

Rozwód/Rozstanie) 
Pres Team 

B 

 ANNA KOWALSKA / 
JAN KOWALSKI 

(Oryginalna Umowa 
Partnerska) 
Pres Team 

A 

 JAN KOWALSKI 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska)  
(Pierwszy 

Rozwód/Rozstanie) 
Pres Team 

(GET Team) 
C 

 BARBARA KOWALSKA 

(Indywidualna Umowa 
Partnerska)  

(Drugi Rozwód/Rozstanie) 
GET Team 

D  

   

 
 
2.3.2 Prośby o modyfikację oryginalnej Umowy  
Herbalife Nutrition będzie akceptować prośby o zmiany w oryginalnej Umowie. Dopóki Herbalife Nutrition nie 
otrzyma poświadczonej kopii wyroku sądu orzekającego rozwód, oboje małżonkowie muszą podpisywać  
i poświadczać notarialnie prośby o zmiany.  
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Usunięcie nazwiska małżonka bądź Partnera Życiowego: Aby usunąć dane małżonka z Umowy Partnerskiej, 
Herbalife Nutrition musi otrzymać Formularz Rezygnacji Współmałżonka / Formularz rezygnacji Partnera 
Życiowego.  
 

Płatności: Aby zmienić płatności, Herbalife Nutrition musi otrzymać wypełniony Formularz z prośbą o płatność. 
Oboje byli małżonkowie muszą podpisywać i poświadczać notarialnie kolejne prośby o zmiany. Informacje o 
przychodach z oryginalnej Umowy Partnerskiej będą wysyłane na zarejestrowany adres, chyba że każda ze 
stron dostarczy podpisany i poświadczony notarialnie list z instrukcjami. 
 

Cesja: Aby przenieść prawa do Umowy na kogoś, kto nie jest Partnerem, jego byłym małżonkiem lub 
partnerem życiowym, Herbalife Nutrition musi otrzymać kompletny Formularz Polityki Rozwodowej.  
 
Jeśli Partner przenosi prawa do Umowy i postanawia zawrzeć nową Umowę:  
 

• Nowa Umowa Partnerska będzie całkowicie niezależna od oryginalnej Umowy.  
• Postępy w Planie Marketingowym, Premie Królewskie, Premie Produkcyjne i inne wynagrodzenia 

zależne będą od osiągnięć wypracowanych w ramach nowej Umowy.  
 
Aby Herbalife Nutrition zaakceptowała nowy Wniosek w ciągu roku od daty cesji:  
 

• Sponsor oryginalnej Umowy musi także sponsorować nową Umowę. 
• Status nowej Umowy Partnerskiej równy będzie statusowi oryginalnej Umowy w momencie cesji.  

 
Jeśli Umowa, która ma zostać przeniesiona, jest połączona z inną w efekcie wcześniejszego rozwodu, 
przeniesiona Umowa nie będzie dłużej połączona z tą Umową.  
 
 
2.3.3 Podpisanie Wniosku pod innym Sponsorem / udział w innej Umowie Partnerskiej  
Aby podpisać się pod innym Sponsorem, Partner lub jego małżonek albo Partner Życiowy muszą dostarczyć 
do Herbalife Nutrition następujące wymagane dokumenty: 13 
 

Od rozwodzącego się małżeństwa   Od Partnerów kończących Związek Partnerski 
 

• Wypełniony i podpisany nowy Wniosek  
 

• Podpisany i poświadczony notarialnie 
Formularz Polityki Rozwodowej. 

 

• Kopię pozwu rozwodowego, ugodę ws. 
podziału własności lub wyrok sądu albo 
dokument wydany przez sąd, w którym 
deklaruje się, że wspólnota majątkowa uległa 
zakończeniu.  

 

• Wypełniony i podpisany nowy Wniosek  
 

• Podpisany i poświadczony notarialnie Formularz 
Rozwiązania Związku z Partnerem Życiowym 
otrzymany od obu stron.  
(Jeśli obie strony nie przedłożą Formularza, 
będzie wymagana decyzja sądu potwierdzająca 
zakończenie relacji).   
 

 
Dodatkowo, Partner lub jego małżonek albo Partner Życiowy muszą dopełnić wymogów okresu nieaktywności, 
który zostanie ustalony jak podano w zasadzie 2.1.9 (Okres Nieaktywności) lub od daty wydania dokumentu 
otrzymanego z sądu (obowiązuje późniejsza data).  
 
Uwaga: Zawarcie nowej Umowy pod innym Sponsorem wymaga zakupu PPH; związane z Umową przywileje 
rozpoczną się od zniżki 25% bez połączenia z oryginalną Umową.  
 
 
2.3.4 Rozwód i zakończenie Związku Partnerskiego a Plan Marketingowy Herbalife Nutrition 

Całkowite Punkty Obrotu: Punkty Obrotu dla każdej indywidualnej Umowy Partnerskiej będą łączone  
z Punktami Obrotu z oryginalnej Umowy Partnerskiej („Asocjacja”). Suma ta będzie stanowić podstawę do 
określenia możliwości otrzymywania Premii Królewskiej, kwalifikacji, rekwalifikacji i/lub Premii Produkcyjnej. 
 
Wysokość procentu Premii Królewskiej dla oryginalnej Umowy Partnerskiej będzie liczona zgodnie z zasadą: 
Punkty Obrotu z indywidualnych Umów Partnerskich plus Punkty Obrotu z oryginalnej Umowy Partnerskiej. 
 
Możliwość uzyskania Premii Produkcyjnej z oryginalnej Umowy Partnerskiej będzie określana na podstawie 
najwyższych wyników indywidualnej Umowy Partnerskiej.  
 
  

 
13  Formularze i Wnioski są dostępne w Dziale Obsługi Partnerów Herbalife Nutrition. 
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Przykład: 
 
Punkty Obrotu 
Obrót dla B i C będzie następujący: 
B + A oraz C + A 
 

B  A  C 

ANNA KOWALSKA 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska) 

 ANNA KOWALSKA 
(Oryginalna Umowa 

Partnerska) 

 JAN KOWALSKI 
(Indywidualna Umowa 

Partnerska)   

 2 000 TV 
(2 000 TV + 500 TV =  

2 500 TV) 

 500 TV 
(2 000 TV + 500 TV +  
1 500 TV = 4 000 TV) 

 1 500 TV 
(1 500 TV + 500 TV =  

2 000 TV) 

→
  →
  →
 

5% R.O.   5% R.O.  4% R.O. 
 

Premie Królewskie 
Punkty Premii Królewskiej dla celów Premii Produkcyjnej są łączone następująco: 
B + A oraz C + A 
 

B  A  C 

PRESIDENT’S TEAM 
ANNA KOWALSKA 

(Indywidualna Umowa 
Partnerska) 

 PRESIDENT’S TEAM 
ANNA KOWALSKA 
(Oryginalna Umowa 

Partnerska) 

 PRESIDENT’S TEAM 
JAN KOWALSKI 

(Indywidualna Umowa 
Partnerska) 

  

9 000 Punktów R.O.  
(9 000 R.O. + 1 000 
R.O. = 10 000 R.O.) 

 1 000 Punktów R.O.   8 000 Punktów R.O.  
(8 000 R.O.+ 1 000 R.O. 

= 9 000 R.O.) 

→
  →
  →
 

6% PB   6% PB   4% PB 

Wymogi: Każda indywidualna Umowa Partnerska musi spełniać wymogi Zasady 10 Klientów Detalicznych  
i 70% Sprzedaży oraz inne wymagania dotyczące Premii Królewskiej. W ramach każdej indywidualnej Umowy 
Partner musi uzyskać niezbędną liczbę Punktów Obrotu, by spełnić wymogi Matching Volume dla podległych 
sobie Partnerów, którzy kwalifikują się na status Supervisora. Przywileje zakupowe oryginalnej Umowy 
Partnerskiej zostaną przyznane tymczasowo, by zgromadzić wymagany Matching Volume dla kwalifikujących 
się Partnerów z podległej organizacji.  
 
Uznania: Każdy Partner będzie otrzymywał wyrazy uznania za swoje własne, indywidualne osiągnięcia  
w Planie Marketingowym. Jeśli oryginalna Umowa Partnerska osiągnie status President’s Team, tylko jeden 
diament zostanie przyznany nadrzędnemu członkowi President’s Team, co jest zgodne z zasadą 
przyznawania diamentów w przypadku Umowy Partnerskiej nieobjętej rozwodem ani zakończeniem związku 
partnerskiego. Jeśli Partner w ramach swojej indywidualnej Umowy zakwalifikuje się do uzyskania diamentu, 
tylko on będzie rozwijać się w ramach tego statusu (statusów). 
 
Wydarzenia: Zasady dotyczące udziału w wydarzeniach są różne w zależności od danego wydarzenia.  
W celu uzyskania informacji o zakwaterowaniu, biletach, transporcie itd., prosimy zapoznać się z materiałami 
informacyjnymi dotyczącymi konkretnego wydarzenia. 
 
 
2.4 DZIEDZICZENIE14 
W przypadku śmierci Partnera, jego Umowa Partnerska może zostać przeniesiona na osobę dziedziczącą, 
z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Kodeksu Postępowania i zgody Herbalife Nutrition, która nie 
powinna być bezzasadnie wstrzymywana15. 
 
Partner może posiadać i prowadzić maksymalnie trzy Umowy Partnerskie – swoją własną oraz dwie inne 
pozyskane w drodze dziedziczenia. Odziedziczona Umowa Partnerska może zostać przeniesiona 
bezpośrednio na indywidualną osobę dziedziczącą lub - w przypadku Umowy mającej status TAB Team - na 
korporację należącą do osoby dziedziczącej.16 
 

 
14 W przypadku planowania i dziedziczenia majątku dostępny jest Program Ciągłości Biznesu, który pomaga zachować ciągłość umowy 

partnerskiej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów. 
 
15 Formularze i Wnioski dotyczące rozwiązania Umowy z powodu śmierci są dostępne w Dziale Obsługi Partnerów Herbalife Nutrition. 
 

16 Odziedziczone Umowy Partnerskie będą traktowane jako oddzielne jednostki, z których każda będzie podlegać wymogom odnośnie 

dopełniania działalności biznesowej, obrotu i warunków kompensacji określonych w Planie Sprzedaży i Marketingu, z wyłączeniem nagród 
za życiowe osiągnięcia, które pozwalają na połączenie Całkowitych Punktów Obrotu osoby dziedziczącej z Całkowitymi Punktami Obrotu 
dziedziczonej Umowy Partnerskiej. Osoba dziedzicząca jest odpowiedzialna za płacenie opłat oraz kar pieniężnych dla każdej 
utrzymywanej Umowy Partnerskiej. 
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Okres nieaktywności (jak opisano w zasadzie 2.1.9) dla odziedziczonej umowy partnerskiej zostaje uchylony, 
jeżeli stosunek rodowodu dotychczasowego właściciela umowy partnerskiej a jej spadkobiercy jest pionowy 
(w tej samej linii). 
 
Spadkobierca musi dostarczyć całą dokumentację wymaganą przez Herbalife Nutrition według własnego 
uznania. 
 
Prośby o anulowanie umowy partnerskiej zmarłego należy kierować bezpośrednio do Działu Obsługi 
Partnerów. 
 
 
2.5 ZAKOŃCZENIE UMOWY PARTNERSKIEJ 
 

Celem Herbalife Nutrition jest spełnianie, a nawet przewyższanie oczekiwań i potrzeb osób zainteresowanych 
sprzedażą produktów Herbalife Nutrition i/lub budową solidnego, niezależnego biznesu.  Celem tego rozdziału 
jest zapewnienie gwarancji; upewnienie się, że nowi Partnerzy zdają sobie sprawę z zaangażowania Herbalife 
Nutrition w ich sukces i podzielają przekonanie o wartości swojej relacji z Herbalife Nutrition.  

 
2.5.1 Rezygnacja 
Partner może zrezygnować z Umowy, składając w Dziale Obsługi Partnerów poświadczony Wniosek. Wnioski 
przesłane drogą elektroniczną będą akceptowane, jeśli zostaną wysłane z adresu e-mail podanego przez 
Partnera do kontaktu z Herbalife Nutrition. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem jej akceptacji przez Herbalife 
Nutrition.  
 
 

2.5.2 Rezygnacja w ciągu 90 dni  

Jeśli partner zdecyduje się zrezygnować w ciągu 90 dni od dnia, w którym Herbalife Nutrition zaakceptował 
wniosek o partnerstwo i umowę, rezygnujący partner ma prawo do pełnego zwrotu kosztów HMP (Herbalife 
Nutrition Partner Pack). 
 
 
2.5.3 Odkupienie zapasów 
Partner, rezygnujący z działalności w dowolnym momencie, może zwrócić niezużyte produkty lub materiały 
sprzedażowe, nabyte od Herbalife Nutrition w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeśli nie zostały otworzone oraz 
nadają się do dalszej odsprzedaży. W wypadku produktów zakupionych nie bezpośrednio od Herbalife 
Nutrition, Partner musi przedstawić dowód zakupu. Herbalife Nutrition zorganizuje odbiór i pokryje koszty 
transportu produktów zwracanych do Herbalife Nutrition. Koszty transportu i opłaty poniesione w ramach 
pierwotnego zamówienia nie podlegają zwrotowi.  
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Rozdział 3 Działalność biznesowa 
 

W sprzedaży bezpośredniej liczą się przede wszystkim osobiste relacje oraz obsługa Klienta. Tylko 
poprzez osobiste relacje Klienci zyskują dostęp do produktów dostosowanych do ich potrzeb oraz 
korzystają z przywilejów społeczności Herbalife Nutrition, w tym wydarzeń sportowych i towarzyskich. 
Są to podstawowe elementy stabilnego, trwałego biznesu opartego na sprzedaży, która musi być i jest 
podstawą każdej Umowy Partnerskiej.  

 
3.1 PROWADZENIE WŁASNEGO BIZNESU 
 
3.1.1 Przestrzeganie przepisów prawa  
W każdym kraju, w którym Partnerzy prowadzą działalność Herbalife Nutrition, muszą przestrzegać wszystkich 
zasad i przepisów prawa jak również przepisów odnoszących się tylko do ich biznesu. Partnerzy mają także 
obowiązek omawiania zasad z Partnerami ze swojej podległej organizacji.  
 
Dodatkowo, Partnerzy nie mogą zachęcać innych Partnerów do łamania warunków ich Wniosku 
Partnerskiego, jak również jakichkolwiek innych zasad ogłoszonych przez Herbalife Nutrition lub przepisów 
prawa. 
 
 
3.1.2 Partnerzy jako samozatrudnieni przedsiębiorcy  
Jako Partner jesteś niezależnym, samozatrudniającym się przedsiębiorcą (decydujesz sam, między innymi, o 
harmonogramie, o tym, ile czasu chcesz poświęcić na biznes, o wydatkach oraz o metodach pracy). Jako 
niezależny przedsiębiorca nie jesteś pracownikiem, agentem, franczyzobiorcą, pełnomocnikiem ani 
beneficjentem Herbalife Nutrition ani żadnego innego Partnera. Jako niezależny przedsiębiorca nie masz praw 
ani przywilejów, które mogą być udziałem pracowników Herbalife Nutrition, tym samym nie możesz twierdzić, 
że je masz.  
 
 
3.1.3 Rejestracja działalności i podatki 
Prawa i przepisy dotyczące następujących obszarów są różne dla każdego kraju i ulegają zmianom. Dotyczy 
to następujących kwestii:  

• Rejestracja działalności gospodarczej; 

• Podatek VAT (ujawnienie, płatność, prowadzenie dokumentacji podatkowej i zgłoszenie obowiązku 
podatkowego) 

• Inne podatki; 
 
Partnerzy mają obowiązek stosować się do przepisów związanych z rejestracją działalności, praw licencyjnych 
oraz wszelkich zobowiązań podatkowych, a także przepisów dotyczących zgłoszeń w trakcie prowadzenia 
biznesu Herbalife Nutrition, zarówno przy sprzedaży online, jak i offline.  
 
Na żądanie Herbalife Nutrition Partnerzy mają obowiązek przedstawić odpowiednie dane swojej działalności 
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej. Ponadto, jeśli zmieniane są jakiekolwiek z w/w danych, 
Partnerzy są odpowiedzialni za zgłoszenie tych zmian do Herbalife Nutrition bez zbędnej zwłoki.  
 
 
3.1.4 Dbałość o reputację i wizerunek firmy  
Żaden Partner nie może angażować się w działania (zarówno w związku z biznesem Herbalife Nutrition, jak 
również niezależnie od niego), które pociągają za sobą nieuczciwe praktyki, przestępstwa lub naruszenie dóbr 
moralnych, bądź, które Herbalife Nutrition określa, według wyłącznego uznania, jako szkodliwe lub 
potencjalnie szkodliwe dla reputacji lub wizerunku firmy, jej produktów, Partnerów, własności intelektualnej czy 
dobrego imienia. 
 
 
3.1.5 Współpraca z innymi osobami, wspierającymi Umowę Partnerską 
Model biznesowy Herbalife Nutrition opiera się na bezpośrednich relacjach Partnerów ze swoimi Klientami i je 
nagradza. Chociaż Partnerzy mogą współpracować z innymi osobami, aby wspierać i asystować przy 
prowadzeniu swojego biznesu Herbalife Nutrition (patrz zasada 3.1.6), takie osoby mogą zajmować się jedynie 
wsparciem administracyjnym oraz realizacją zamówień produktów. Partnerzy muszą zagwarantować, że 
osobiście zapewniają obsługę klienta według przepisów zasady 4.3.8. 
 
 
3.1.6 Odpowiedzialność za działania innych osób wspierających Umowę Partnerską  
Partner odpowiada za działania osób, które pomagają mu w prowadzeniu biznesu w ramach Umowy 
Partnerskiej.  
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3.1.7 Zabrania się wiązać Herbalife Nutrition z żadną inną organizacją 
Nie można wykorzystywać spotkań Herbalife Nutrition ani innych aktywności związanych z działalnością 
Herbalife Nutrition, jako forum do prezentacji własnych przekonań niezwiązanych z Herbalife Nutrition i 
promowania innych organizacji komercyjnych i niekomercyjnych, firm, wydarzeń czy osób.  
 
Herbalife Nutrition zapewnia każdemu jednakowe możliwości biznesu, bez względu na płeć, rasę, przekonania 
religijne, narodowość, wiek, status społeczny, stan zdrowia, orientację seksualną, tożsamość płciową czy 
przynależność polityczną. 
 
Dodatkowo, prowadząc działalność Herbalife Nutrition, Partnerzy nie mogą używać literatury ani innych 
materiałów promujących jakąkolwiek inną organizację lub osobę, czy to religijną, polityczną, biznesową czy 
społeczną, które sugerują jakiekolwiek powiązanie z Herbalife Nutrition. 
 
 
3.1.8 Nakłanianie do sprzedaży innych produktów i usług 
W trakcie obowiązywania Umowy Partnerskiej Partner ani jego małżonek nie mogą promować ani proponować 
innym Partnerom i Klientom produktów lub możliwości biznesu innych firm MLM czy sprzedaży bezpośredniej.  
 
 
3.1.9 Ograniczenia dla członków TAB Team  
Członkowie TAB Team Herbalife Nutrition nie mogą być dystrybutorami ani przedstawicielami żadnej innej 
firmy MLM lub sprzedaży bezpośredniej ani w żaden inny sposób angażować się w działalność czy promować 
produkty, usługi lub możliwości zarobkowe oferowane przez te firmy.   
 
Członkowie TAB Team Herbalife Nutrition nie mogą posiadać więcej niż pięć procent udziałów w firmie 
działającej w sprzedaży bezpośredniej lub MLM.17 
 
 
3.1.10 Manipulowanie Planem Sprzedaży i Marketingu  
 

Plan Sprzedaży i Marketingu stanowi podstawę systemu dystrybucji Herbalife Nutrition, który w 
wyjątkowy sposób służy zarówno Partnerom, jak i Klientom. Plan ten ma na celu zrekompensowanie 
Partnerom ich działalności sprzedażowej produktów do Klientów końcowych lub ich osobistej 
konsumpcji.  
 

Utrzymanie uczciwości, integralności i celu Planu Sprzedaży i Marketingu ma kluczowe znaczenie dla 
Firmy i jej Partnerów. Partnerzy angażujący się w manipulację planem marketingowym, szkodzą 
reputacji Firmy oraz charakterowi modelu biznesu wielopoziomowego, ukierunkowanego na dobro 
Klienta. Takie działanie może także pozbawić innych Partnerów finansowych benefitów, na które tak 
ciężko pracowali. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą również zaszkodzić ciągłości sprzedażowej 
produktów Herbalife Nutrition do Klientów. Tylko dzięki przestrzeganiu najwyższych standardów 
etycznych, ukierunkowanych na dobro Klienta, Herbalife Nutrition może zapewnić i chronić wartość 
marki Herbalife Nutrition z korzyścią dla wszystkich jej Partnerów. 

 
Partnerzy nie mogą angażować się bezpośrednio ani pośrednio w żadną działalność, praktyki lub 
postępowanie, które stanowi manipulowanie Planem Sprzedaży i Marketingu. Partnerzy nie mogą 
organizować lub aranżować zakupów produktów, których głównym celem jest bezpośrednie otrzymanie lub 
otrzymanie przez innego Partnera wielopoziomowego wynagrodzenia lub uznania w ramach Planu Sprzedaży 
i Marketingu (w przeciwieństwie do zakupu produktów w rozsądnych ilościach w celu sprzedaży do Klienta lub 
osobistego wykorzystania). 
 
Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista przykładów tego rodzaju działań, które mogą wskazywać na 
Manipulację Planem Sprzedaży i Marketingu: 
 
Zamówienia 

• Zakup produktów w imieniu innego Partnera (poza szczególną sytuacją, która jest dozwolona  
i opisana w Zasadzie 1.1.7 Prawidłowy zakup produktów), w tym składanie zamówień na koncie 
innego Partnera na www.myherbalife.com/pl-PL i / lub udostępnianie danych karty kredytowej 

• Przekierowanie zleceń zamówień od Klientów do realizacji przez innego Partnera z podległej 
organizacji, w tym akceptacja i realizacja zamówienia Klienta przez Partnera bez wiedzy Klienta  

• Wprowadzanie w błąd Klientów lub oszukiwanie ich w odniesieniu do tożsamości Partnera, od którego 
zamówili lub zamówią produkty 

 
17 Obejmuje to bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w działalność firmy sprzedaży bezpośredniej lub MLM poprzez inną osobę, 

podmiot, jednostkę prawną czy podstępem.  
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• Zniechęcanie Partnera z podległej organizacji do składania zamówień, jako rodzaj strategii 
nadrzędnego Partnera, w rezultacie, której nadrzędny Partner odniesie korzyści w ramach Planu 
Sprzedaży i Marketingu (jak na przykład: Partner A, który zwraca się do Partnera B, aby nie robił 
punktów obrotu tak, aby punkty rollup Premii Królewskiej przeszły do wyższego poziomu w organizacji 
Partnera A) 

• Kierowanie lub zachęcanie podległego Partnera do składania zamówień, jako strategii mającej na celu 
odniesienie korzyści Partnera z nadrzędnej organizacji w ramach Planu Sprzedaży i Marketingu (jak 
na przykład: Partner A zwraca się z prośbą do podległego Partnera B, aby składał zamówienia do 
momentu, w którym Partner A osiągnie minimalną wymaganą ilość punktów obrotu do otrzymania 
przychodów, a następnie poproszenie podległego Partnera C, aby skłądał zamówienia, do momentu 
osiągnięcia minimalnej wymaganej ilości punktów obortu dla Partnera A, aby otrzymał przychody) 

 
Niewłaściwe praktyki rekrutacji i rejestracji 

• Podawanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na Wniosku Partnerskim 

• Podawanie danych na Wniosku Partnerskim osoby, która nie istnieje lub osoby, która nie jest 
prawdziwie i niezależnie zaangażowana w proces podjęcia Partnerstwa Herbalife Nutrition 

• Rejestrowanie nowych Wnioskodawców w linii względem siebie nawzajem, jeśli nie mieli 
wcześniejszych relacji z tym Partnerem lub z sobą nawzajem 

• Obiecywanie kandydatowi, że Sponsor lub inna osoba z nadrzędnej organizacji zapewnią mu 
Partnerów do budowania podległej organizacji, gdy tylko zostanie Partnerem 

 
Inne 

• Zaniechanie zgłoszenia do Herbalife Nutrition wszelkich informacji sugerujących, że inna osoba mogła 
zaangażować się w manipulację Planem Sprzedaży i Marketingu 

• Uczenie lub zachęcanie innych Partnerów do zaangażowania się w manipulowanie Planem 
Sprzedaży i Marketingu.  

 
Naruszenia i Sankcje 
Herbalife Nutrition prowadzi postępowania sprawdzające dotyczące manipulacji Planem Sprzedaży i 
Marketingu zgodnie z Procedurami Wykonawczymi Herbalife Nutrition zawartymi w Rozdziale 10. 
Manipulowanie Planem Sprzedaży i Marketingu jest poważnym naruszeniem Wniosku Partnerskiego, dlatego 
też Herbalife Nutrition ma prawo do wszystkich dostępnych środków zaradczych, w tym do zakończenia 
Umowy Partnerskiej bez uprzedniego pisemnego ostrzeżenia, a Partner ponosi również odpowiedzialność za 
wszelkie szkody poniesione przez Herbalife Nutrition w wyniku manipulowania Planem Sprzedaży i 
Marketingu. Inne sankcje mogą obejmować utratę zarobków czy kwalifikacji danego Partnera jak również 
innych osób zaangażowanych w naruszenie (bezpośrednio lub pośrednio). W celu zabezpieczenia Partnerów 
nadrzędnej organizacji przed możliwymi stratami finansowymi, podczas prowadzenia postepowania 
sprawdzającego, może być konieczne podjęcie pewnych działań przeciwko Twojej Umowie, takich jak 
zablokowanie przywilejów dokonywania zakupów. 
 
 
3.1.11 Długi wobec Herbalife Nutrition 
Dopóki Partner nie spłaci w całości ewentualnych nieuregulowanych zobowiązań finansowych18 wobec 
Herbalife Nutrition, firma zastrzega sobie prawo do: (i) odjęcia należnej kwoty z pieniędzy wypłacanych 
Partnerowi, (ii) wstrzymania wypłaty środków pieniężnych, oraz (iii) wstrzymania uznania wszelkich 
kwalifikacji.  
 
 
3.1.12 Wywiady i oświadczenia dla mediów 
Czasami dziennikarze mogą zwracać się do Partnerów z prośbą o udzielenie wywiadu na temat produktów 
lub biznesu Herbalife Nutrition. Choć cenimy zainteresowanie naszymi produktami i biznesem, tylko firma lub 
upoważnione przez nią osoby mogą udzielać informacji prasie lub innym środkom przekazu w imieniu 
Herbalife Nutrition lub jej spółek zależnych.  
 
Jeśli dziennikarz poprosi Partnera o wywiad lub wypowiedź na temat Herbalife Nutrition, Partner powinien 
przekazać jego prośbę do działu komunikacji korporacyjnej Herbalife Nutrition.19 
 
Partnerzy nie mogą sami proponować udzielenia wywiadu, ani zapraszać przedstawicieli mediów na spotkania 
i wydarzenia Herbalife Nutrition bez uzyskania wcześniejszej zgody działu komunikacji Herbalife Nutrition.  
 
 

 
18 Zobowiązania finansowe wobec Herbalife Nutrition mogą dotyczyć zamówionych produktów, potrąceń od przychodów spowodowanych 

odkupieniem produktów od podległych Partnerów, nałożonych kar w wyniku naruszeń zasad, zwrotnych płatności spowodowanych 
niewystarczającymi funduszami, zaległych opłat manipulacyjnych.  
 

19 Z działem komunikacji korporacyjnej można skontaktować się e-mailowo: media@herbalife.com lub telefonicznie: 22 703 76 00. 

mailto:media@herbalife.com
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3.1.13 Zakaz nękania / dyskryminacji 
Herbalife Nutrition zabrania jakiejkolwiek formy bezprawnej dyskryminacji i nękania w miejscu pracy. 
 
 
3.1.14 Odpowiedzialność dostawców zawnętrznych 
Korzystając z usług firmy zewnętrznej, która nie jest Partnerem Herbalife Nutrition, działania lub zaniechania 
dostawcy będą traktowane, jako działania lub zaniechania Partnera Herbalife Nutrition wobec zachowania 
zgodności z Kodeksem Postępowania oraz obowiązującym prawem. Partnerzy muszą potwierdzić, że usługi 
dostawcy są zgodne z tymi zasadami jak również z przepisami prawa. 
 
 
3.1.15 Identyfikacja 
Zgodnie z przepisami o ochronie konsumenta, oferując, sprzedając lub wystawiając na sprzedaż produkty 
Herbalife Nutrition, Partnerzy są zobowiązani do jednoznacznej identyfikacji w następujący sposób: 
 

• Jako Niezależny Partner Herbalife Nutrition 

• Podając indywidualne/osobiste nazwisko 

• Podając adres firmy 

• Podając osobisty lub firmowy adres e-mail i numer telefonu 
 

Identyfikacja jest wymagana niezależnie od używanej metody prowadzenia biznesu (czy to jest Internet czy 
kontakt bezpośredni). 
 
 
3.2 BIZNES MIĘDZYNARODOWY 
 
3.2.1 Prowadzenie biznesu w krajach lub na terytoriach, w których Herbalife Nutrition nie rozpoczęła 
oficjalnie działalności 
Partner nie może angażować się w działania biznesowe związane z Herbalife Nutrition w żadnym kraju, w 
którym firma nie rozpoczęła jeszcze oficjalnie działalności.20 
 
 
3.2.2 Prowadzenie biznesu w krajach lub na terytoriach, w których Herbalife Nutrition rozpoczęła 
oficjalnie działalność 
Produkty Herbalife Nutrition są wytwarzane i znakowane zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi 
produktów i ich znakowania, obowiązującymi w danym kraju. Partnerzy muszą zawsze przestrzegać 
wszystkich zasad i standardów Herbalife Nutrition oraz wszelkich przepisów i norm prawnych mających 
zastosowanie w tym względzie, dotyczących m.in. zawartości produktów, ich rejestracji, oznakowania, opłat 
podatkowych i celnych oraz ochrony praw konsumenta i reklamy, obowiązujących w kraju, w którym produkty 
są sprzedawane.  
 
 
3.2.3 Prowadzenie biznesu w Chinach 
Osoby nieposiadające obywatelstwa chińskiego nie mogą prowadzić działalności w Chinach. Nie mogą 
wysyłać (czy organizować wysyłki) ani wwozić produktów Herbalife Nutrition do Chin, nawet na użytek własny, 
do konsumpcji lub na prezent.  
 
Partnerzy zarejestrowani w Chinach nie mogą kupować, sprzedawać ani dystrybuować produktów Herbalife 
Nutrition poza granicami Chin.  
 
 
3.2.4 Konsumpcja osobista 
Wybierając się w podróż, Partnerzy mogą kupić produkty różnego asortymentu o wartości do 1000 Punktów 
Obrotu w miesiącu obrotowym, by korzystać z nich w trakcie wyjazdu. Produkty zakupione do konsumpcji 
osobistej służą do użytku własnego Partnera lub jego najbliższej rodziny.  
 
 

 
20 Zabronione działania, starania i próby obejmują:  

• Kontakty z urzędnikami i przedstawicielami organów władzy w kwestii importu, eksportu lub dystrybucji produktów Herbalife 
Nutrition.  

• Rejestrowanie lub licencjonowanie własności intelektualnej, produktów lub Planu Sprzedaży i Marketingu Herbalife Nutrition.  
• Wręczanie w prezencie, sprzedaż lub dystrybucję produktów Herbalife Nutrition i PPH.  
• Promowanie produktów i możliwości Herbalife Nutrition. 
• Prowadzenie spotkań dotyczących Herbalife Nutrition, jej produktów i możliwości biznesu.  
• Sponsorowanie lub rekrutowanie mieszkańców lub gości z krajów, w których firma nie rozpoczęła jeszcze działalności.  
• Upublicznianie informacji, że Herbalife Nutrition wkrótce rozpocznie działalność lub że produkty Herbalife Nutrition będą wkrótce 

dostępne. Obejmuje to działania mające na celu pozyskiwanie Klientów lub nowych Partnerów środkami komunikacji 
elektronicznej, za pomocą rozdawania materiałów lub osobiście.  
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3.2.5 Kraje Zakazane 
Partner nie może być mieszkańcem kraju, w którym działalność Herbalife Nutrition jest zakazana.21  
 
Dodatkowo, Partner nie może bezpośrednio ani pośrednio prowadzić żadnych działań biznesowych Herbalife 
Nutrition z osobą, co do której żywi uzasadnione przekonanie, że jest ona:  
 

1. Mieszkańcem lub prowadzi działalność biznesową w zakazanym kraju  
2. Zaangażowany jest w sprzedaż do osób fizycznych mieszkających w zakazanym kraju; lub 
3. Jest własnością lub jest kontrolowany przez podmiot lub osobę fizyczną znajdującą się w kraju 

zakazanym. 
 
Do działań biznesowych zalicza się m.in. następujące: 
 

• promowanie możliwości biznesowych Herbalife Nutrition; 
• sponsorowanie lub rekrutowanie Partnerów i/lub Klientów; lub 
• promowanie lub sprzedaż produktów Herbalife Nutrition. 

 
Naruszenie tej zasady spowoduje zakończenie Umowy Partnerskiej.  
 
 
3.2.6 Lista OFAC 

Partnerzy nie mogą prowadzić żadnej działalności biznesowej (patrz Zasada 3.2.5) z żadną osobą, podmiotem 
czy organizacją, która jest wymieniona na liście Specjalnie Wytypowanych Obywateli prowadzonej przez Biuro 
Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (lista “OFAC”) czy jakąkolwiek osobą, podmiotem 
czy organizacją posiadaną lub kontrolowaną przez osobę wymienioną na tej liście. Lista OFAC jest dostępna 
na stronie: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 NARZĘDZIA BIZNESOWE 
 

Choć Herbalife Nutrition udostępnia Partnerom do użytku bezpłatne lub niedrogie promocyjne materiały 
szkoleniowe i inne narzędzia marketingowe służące wsparciu sprzedaży, zwrot „Narzędzia biznesowe”, w 
znaczeniu użytym tutaj, odnosi się do materiałów niewyprodukowanych przez Herbalife Nutrition. Narzędzia 
biznesowe obejmują szkolenia wykonywane przez osoby trzecie, usługi lub produkty, które mogą pomóc 
Partnerom w promocji, rozwoju i/lub zarządzaniu ich biznesem sprzedaży bezpośredniej. Narzędzia 
biznesowe można tworzyć m.in. w celu pozyskiwania klientów, rekrutowania kolejnych Partnerów, 
komunikowania się z klientami bądź Partnerami lub do zarządzania finansowego. 

 
Wszystkie narzędzia biznesowe oraz Partnerzy, którzy je tworzą, promują, pozyskują i sprzedają lub ich 
używają, muszą pozostawać w zgodzie z Kodeksem Postępowania i stosownymi przepisami prawa.22  
 
 
3.3.1 Sprzedaż narzędzi biznesowych nie dla zysku  
Partner może sprzedawać narzędzia biznesowe (jak szkolenie, produkt czy usługa) innym Partnerom po cenie 
nie wyższej niż koszt ich wyprodukowania. 23  
 
Partner może sprzedawać narzędzia biznesowe innym Partnerom wyłącznie w celu: 

• Sprzedaży produktów Herbalife Nutrition. 
• Budowy biznesu Herbalife Nutrition. 
• Szkolenia i motywowania osób z podległej organizacji Partnera, który je kupuje.  

 
Sprzedaż narzędzi biznesowych innym Partnerom nie może być przedsięwzięciem generującym przychody, 
prowadzonym zamiast lub równolegle z działalnością biznesową w Herbalife Nutrition.  
 
UWAGA: PROMOWANIE, SPRZEDAŻ I KUPOWANIE KONTAKTÓW DO POTENCJALNYCH 
KANDYDATÓW NA PARTNERÓW LUB KLIENTÓW SĄ ZAKAZANE. JEDNAK PARTNERZY HERBALIFE 
NUTRITION MOGĄ BUDOWAĆ BAZĘ KONTAKTÓW NA SWÓJ WŁASNY UŻYTEK ORAZ PRZEKAZYWAĆ 

 
21 Lista krajów, w którym działalność Herbalife Nutrition jest zakazana, może czasami ulegać zmianom i jest dostępna 

nawww.myherbalife.com/pl-PL. Mogą istnieć dodatkowe warunki dla obywateli krajów zakazanych zamieszkałych poza swoim krajem. W 
celu otrzymania szczegółowych informacji należy się kontaktować z Działem Obsługi Partnerów na numer telefonu: 22 703 76 00. 
 

22 Obejmuje to przepisy dotyczące poufności danych Klienta, prawa własności, ograniczeń telemarketingu we wszystkich jego formach  

i marketingu internetowego.   
 

23 Partnerzy sprzedający narzędzia biznesowe lub pobierający opłaty za organizowane niezależnie szkolenia lub spotkania muszą 

wypełniać „Arkusze kontroli wydatków i braku zysków”, udostępniane przez Herbalife Nutrition, oraz przez co najmniej dwa lata 
przechowywać ich kopie wraz z wszystkimi związanymi z tym rachunkami, fakturami i innymi dokumentami. Herbalife Nutrition ma prawo 
zażądać kopii tych dokumentów i zweryfikować przestrzeganie niniejszej zasady.   

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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JĄ ZA DARMO PARTNEROM ZE SWOJEJ PODLEGŁEJ ORGANIZACJI POD WARUNKIEM 
PRZESTRZEGANIA ZASAD KODEKSU POSTĘPOWANIA HERBALIFE NUTRITION I PRZEPISÓW PRAWA 
DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONY PRYWATNOŚCI.   
 
 
3.3.2 Kontakty 
Termin „Kontakty” obejmuje potencjalnych nabywców produktów Herbalife Nutrition lub osoby zainteresowane 
prowadzeniem biznesu oraz kierowane do nich ogłoszenia czy pakiety decyzyjne.  
 
Partnerzy mogą tworzyć bazę danych kontaktowych klientów na swój własny użytek oraz nieodpłatnie 
przekazywać je Partnerom ze swojej podległej organizacji.  Partnerzy nie mogą przekazywać danych 
kontaktowych klientów Partnerom swojej podległej organizacji automatycznie, systematycznie lub w inny 
sposób nie mając pewności iż: 
 

• Osoba, do której kontakt jest przekazywany, jest świadoma i zawczasu wyraziła zgodę (może to 
nastąpić jednocześnie), by inny Partner (z organizacji podległej) kontaktował się z nią.  

• Partner z organizacji podległej, otrzymując dane kontaktowe, przyjmuje pełną odpowiedzialność za 
zarządzanie sprzedażą i utrzymywanie relacji z klientami.  

• Tworzenie bazy kontaktowej odbywa się w zgodzie z Kodeksem Postępowania i przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

 
Partnerzy nie mogą sprzedawać kontaktów innym Partnerom ani kupować ich z żadnego źródła. 
 
 
3.3.3 Pisemne zezwolenie na Narzędzia Biznesowe 
Partner nie może promować, pozyskiwać ani sprzedawać narzędzi biznesowych Partnerom spoza swojej 
podległej organizacji ani podległym Partnerom w statusie poniżej President’s Team, chyba że uzyskana 
zostanie wcześniej pisemna zgoda od najbliższego przedstawiciela President’s Team w nadrzędnej 
organizacji jednego z zainteresowanych Partnerów.24  
 
Jeśli zgoda zostanie cofnięta, należy natychmiast zaprzestać promocji, pozyskiwania lub sprzedaży Narzędzi 
Biznesowych, chyba że Herbalife Nutrition stwierdzi, według własnego uznania, że przyniosłoby to szkodę 
kupującemu (np. w połowie subskrypcji). 
 
 
3.3.4 Promowanie narzędzi biznesowych innych dostawców 
Partnerzy mogą promować narzędzia biznesowe oferowane przez dostawców tylko wówczas, gdy:  
 

a) potwierdzili, że dostawca i jego produkty lub usługi pozostają w zgodzie pod każdym względem  
z Kodeksem Postępowania i stosownymi przepisami prawa25; 
 

b) dostarczyli do Herbalife Nutrition dokumenty od certyfikowanego księgowego, potwierdzające, że nie 
otrzymują od dostawcy bezpośrednio ani pośrednio żadnej zapłaty, ani nie czerpią od niego 
ekonomicznych korzyści.  

 
Partnerzy oferujący usługi internetowe poprzez dostawcę muszą udostępnić innemu Partnerowi 
korzystającemu ze strony internetowej nazwę, adres, numery faksu i telefonu oraz adres email tego dostawcy.  
 
 
3.3.5 Zawiadomienie o zaprzestaniu użycia lub sprzedaży narzędzi biznesowych  
Jeśli Herbalife Nutrition uzna, że dane narzędzie biznesowe narusza Kodeks Postępowania, kodeks prawny 
lub prawa innych osób albo, że może zaszkodzić reputacji marki lub wizerunkowi Herbalife Nutrition, firma ma 
prawo domagać się od Partnera zaprzestania sprzedaży lub używania tego narzędzia.  
  

 
24 Wyjątek stanowi uczestnictwo w wydarzeniach firmowych lub też wydarzeniach sponsorowanych przez firmę, takich jak HOM, STS i 

tym podobne. 
 

25 Jeśli Partner ma finansowy interes w działalności dostawcy, dla potrzeb Kodeksu działania owego dostawcy będą uznawane za 

równoznaczne z działaniami Partnera. Herbalife Nutrition nie rekomenduje ani nie popiera materiałów, których nie wyprodukowaliśmy.   
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NARZĘDZIA WSPARCIA BIZNESU ORAZ INNE DOBROWOLNE WYDATKI 
 

Jedną z wyjątkowych zalet działalności jako Partner Herbalife Nutrition jest fakt, że sam decydujesz, jak rozpocząć 
tę działalność. Jedyną rzeczą, którą musisz zakupić to Pakiet Partnerski Herbalife Nutrition, jakiekolwiek inne 
wydatki są całkowicie dobrowolne. Zanim podejmiesz decyzję o jakichkolwiek dodatkowych wydatkach zadaj sobie 
następujące pytania:  
 

Zobowiązania finansowe 
Czy powinienem zaciągać długi, aby realizować możliwości biznesu Herbalife Nutrition? 
Z uwagi na fakt, że Herbalife Nutrition nie określa minimalnej wartości zamówień, a koszty rozpoczęcia działaności 
są niskie, nie potrzebujesz pożyczać pieniędzy czy zaciągać kredytu by otworzyć biznes Herbalife Nutrition. Mocno 
odradzamy zaciągania pożyczek w celu rozwoju Twojego biznesu Herbalife Nutrition. Prosimy zapoznać się z 
Zasadą 1.1.2 Zaciąganie długów i pożyczek. 
 

Narzędzia Biznesowe: 
Czy powinienem zakupić usługi, produkty, oprogramowanie lub inne systemy, które mogłyby mi 
pomóc w prowadzeniu biznesu Herbalife Nutrition? 
“Narzędzia biznesowe” są to usługi lub produkty dostawców, które mogą pomóc Ci promować, rozwijać oraz 
zarządzać biznesem sprzedaży bezpośredniej. Wśród wielu innych zalet, narzędzia te mogą być bardzo pomocne 
w pozyskiwaniu nowych Klientów, rekrutacji nowych Partnerów, komunikacji z Klientami  
i Partnerami czy zarządzaniu finansami.  
 

Jakikolwiek nie byłby ich cel, Narzędzia Biznesowe nie są wymagane, by rozpocząć działalność i odnosić sukcesy 
jako Partner Herbalife Nutrition. Nie są także konieczne, by otrzymać szkolenia oraz wsparcie od swojego sponsora 
i nadrzędnej organizacji. 
 

Nikt nie może twierdzić, że zakup Narzędzi Biznesowych jest od Ciebie wymagany, nikt nie może także wywierać 
na Tobie presji w celu ich zakupu. Sprzedaż produktów Herbalife Nutrition Klientom jest kluczowym elementem 
prowadzącym do sukcesu a Narzędzia Biznesowe mogą rozpraszać Twoją uwagę. 
 

Herbalife Nutrition oferuje kompleksowe narzędzia biznesowe za darmo bądź za symboliczną kwotę. Nasze 
narzędzia są zaprojektowane, aby spełnić Twoje potrzeby oraz pomóc Ci w prowadzeniu z sukcesem i w zgodzie  
z zasadami biznesu Herbalife Nutrition. Mocno zalecamy abyś zakupił Narzędzia Biznesowe tylko po przemyślanej 
decyzji biorąc pod uwagę możliwe benefity oraz swoje średnie przychody z Herbalife Nutrition. 
 

Prosimy również pamiętać, że jeśli decydujesz się na zakup Narzędzi Biznesowych to jesteś odpowiedzialny za ich 
używanie oraz czy są w zgodzie z Kodeksem Postępowania i regulacjami prawnymi. Dodatkowo, jako że nie są one 
produkowane przez Herbalife Nutrition, firma nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. 
Aczkolwiek, jeśli masz jakiś spór z Partnerem Herbalife Nutrition, od którego zakupiłeś Narzędzia Biznesowe 
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Partnerów na numer 22 703 76 00 a spróbujemy Ci pomóc.  
 

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami 1.1.1 Ograniczone wymogi w zakresie zakupów, 1.1.2 Zaciąganie długów i 
pożyczek, 3.3 Narzędzia Biznesowe, 5.1.1 Przywództwo w organizacji i Szkolenia. 
 

Zapasy produktów 
Czy powinienem zakupić większy zapas produktów? 
Radzimy, aby nie zamawiać ilości produktów przekraczających Twoje własne potrzeby, a po upewnieniu się, że 
chcesz rozpocząć sprzedaż produktów Herbalife Nutrition, zamówić ilość, co do której jesteś pewien, że możesz ją 
odsprzedać w rozsądnym czasie. 
Jeśli zdecydujesz się zachować ograniczoną ilość zapasu produktów do sprzedaży Klientom lub serwowania w 
Twoim Klubie Odżywiania, upewnij się, że kupujesz tylko to, co wiesz, że możesz odsprzedać w rozsądnym czasie. 
W celu uzyskania szczegółowszych informacji zapoznaj się z Zasadami 1.1.1 Ograniczone wymogi w zakresie 
zakupów, 1.1.7 Prawidłowy zakup produktów i 4.1.3 Dostarczanie i przechowywanie Formularzy / Dowodów 
Sprzedaży Detalicznej. 
 

Biura i Kluby Odżywiania 
Czy powinienem podpisać umowę najmu i kupić sprzęt oraz inne środki potrzebne do otworzenia 
Klubu Odżywiania lub Biura Herbalife Nutrition? 
Przed otworzeniem Klubu Odżywiania zdecydowanie zalecamy, abyś najpierw zdobył wiedzę  
i ukończył właściwe szkolenie na temat produktów Herbalife Nutrition oraz możliwości biznesu Herbalife Nutrition. 
Daj sobie czas na zdobycie doświadczenia z produktami i poznanie wskazówek dotyczących sposobu ich użycia. 
Zdobądź wystarczającą wiedzę, aby móc właściwie wyjaśnić potencjalne korzyści, jakie można osiągnąć poprzez 
dobre odżywianie i zdrowy, aktywny tryb życia. Zgromadź szeroką wiedzę z zakresu obsługi swojego biznesu. 
Następnie, obserwuj i dowiedz się jak działają Kluby Odżywiania i Biura. Zanim zdecydujesz się na podpisanie 
umowy najmu, zakupu sprzętu lub innych środków potrzebnych do otworzenia Klubu Odżywiania lub Biura, 
dokładnie to rozważ, czy możesz angażować większe nakłady finansowe, ewentualnie, czy możesz podjąć się 
czegoś, co może wiązać się ze znacznym zobowiązaniem np. w formie dzierżawy. 
 

Żaden z aspektów działalności Herbalife Nutrition nie może być postrzegany, jako franczyza. Tym samym, nikt nie 
powinien żądać od Ciebie opłaty za nabycie praw do otworzenia lub prowadzenia twojego Klubu Odżywiania lub 
Biura. Podobnie, nie powinieneś płacić nikomu za otworzenie dla Ciebie Klubu Odżywiania lub Biura. Jednakże, 
jeżeli pracujesz w Klubie lub Biurze innego Partnera, nie jest nieprawidłowością uiszczanie rozsądnej opłaty 
związanej z użytkowaniem powierzchni, czy miejsca pracy lub pokrycie adekwatnej części wydatków związanych z 
kosztami funkcjonowania Klubu lub Biura. 
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Zapewnianie jakości, obsługa klienta i standardy specyfikacji technologicznych Herbalife Nutrition. 
 

Standardy zapewniania jakości 

Wszyscy Partnerzy mają obowiązek stosować się do następujących minimalnych standardów zapewniania jakości, gdy 

reklamują, promują lub sprzedają produkty Herbalife Nutrition albo możliwości biznesowe – zarówno online, jak i offline. 
 

• Zawartość: Zawartość [strony] musi być zgodna z aktualnymi materiałami Herbalife Nutrition, etykietami 

produktów i opisami. Musi też korzystać ze zdjęć i obrazów wysokiej rozdzielczości lub z materiału 

audiowizualnego wysokiej jakości. 

• Koszyk: Stwórz koszyk (lub inne narzędzie), tak by klient mógł do niego dodawać i usuwać produkty z 

możliwością dostosowania liczby produktów i ich pojemności. Stwórz obszar podsumowujący zamówienie i 

ukazujący wszystkie opłaty końcowe, w tym koszty dostawy, opłatę za realizację zamówienia, VAT i inne podatki 

lub opłaty, które klient będzie mógł sprawdzić przed złożeniem zamówienia i zakończeniem transakcji. 

• Potwierdzenie zamówienia: Nadaj numer potwierdzenia zamówienia i wyślij go klientowi, co pozwoli mu na 

śledzenie kupionych produktów w ramach zapewnionej przez Ciebie obsługi klienta, a także upewnij się, że klient 

wie kto go obsługuje i czy jesteś w stanie zapewnić kompleksową obsługę klienta zgodną z Przewagą tworzoną 

przez Partnerów. 

• Wysyłka i dostawa: Upewnij się, że każde zamówienie klienta jest realizowane i dostarczane w stosownym 

czasie po złożeniu zamówienia oraz w cenie (lub po kosztach) określonej przed składaniem zamówienia. 

• Zwroty: Zamieść informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy, a także na temat 30-dniowej gwarancji 

zwrotu pieniędzy Herbalife Nutrition w procesie zwrotu towarów, z informacjami jak uzyskać zwrot w postaci zniżki 

do kolejnego zamówienia lub zwrot pieniędzy za towary kupione albo offline, albo poprzez jakąkolwiek niezależną 

stronę internetową, z której korzystasz. 

• Towar w magazynie: Aktualizuj listę produktów oraz ilość towaru na każdej niezależnej stronie internetowej lub 

liście produktów offline, a także w rozmowach, które prowadzisz z klientami. 
 

Standardy Obsługi Klienta 

Wysoki poziom obsługi klienta, wsparcia oraz przeprowadzenia z klientem kolejnej rozmowy, sprawdzającej poziom jego 

zadowolenia (follow-up) jest niezbędny do ochrony reputacji oraz konkurencyjności marki Herbalife Nutrition i jej 

produktów, a także twojego biznesu. Partnerzy muszą się wywiązywać ze zobowiązania do zapewniania wysokiego 

poziomu obsługi klienta, która spełnia (lub nawet wykracza ponad) następujące wytyczne, zarówno przy sprzedaży online, 

jak i offline. 
 

• Obsługa Klienta: Udostępniając jakąkolwiek informację swoim klientom, zarówno online, jak i offline, włączając 

w to stronę domową każdej niezależnej strony internetowej, z której korzystasz, w sposób wyraźny wskaż swoje 

dane obsługi klienta, w tym numer telefonu, adres, email, a także całą swoją politykę dostaw, zwrotów oraz 

przetwarzania i realizacji zamówienia. Zapewnij łatwą nawigację tych danych. 

• Czas odpowiedzi: Niezwłocznie odpowiadaj na wszelkie zapytania klienta w odpowiedni sposób, we właściwym 

czasie, a także w sposób osobisty i bezpośredni. 

• Przetwarzanie zamówienia i jego realizacja: To Ty musisz przetwarzać i realizować wszystkie zamówienia 

produktów z każdej niezależnej strony internetowej, ze sprzedaży przez telefon, email, osobistej lub innej, 

używając wyłącznie swojego osobistego numeru identyfikacyjnego Herbalife Nutrition, aby chronić kluczowo 

ważną Przewagę tworzoną dzięki Partnerom. 
 

Standardy specyfikacji technologicznej 

Ponieważ doświadczenie klienta może zostać pozytywnie wzmocnione lub też obciążone złym wrażeniem przez niskie 

specyfikacje techniczne, Herbalife Nutrition żąda, by każda strona internetowa Niezależnego Partnera spełniała 

następujące minimalne wymagania i standardy specyfikacji technologicznej. 
 

• Bezpieczne transakcje: Zabezpieczenie transakcji zakupu za pomocą zaszyfrowanych strumieni danych lub 

innej bezpiecznej technologii kodowania. 

• Ciągłe bezpieczeństwo: Utrzymuj wysokie standardy bezpieczeństwa transakcji zgodne z bieżącym postępem 

technologicznym, włączając w to sytuacje, gdy zbierasz dane osobowe lub dane finansowe, lub też inne 

informacje poprzez swoje działania offline. 

• Prędkość: Czas ładowania się strony jest uważany za akceptowalny zgodnie z bieżącymi standardami 

technologii sieci internetowej określonej dla cyfrowej linii abonenckiej (DSL) pełnego zastosowania. 

• Wyszukiwanie: Stwórz możliwość wyszukiwania według słów kluczowych oraz marki na swojej niezależnej 

stronie internetowej. 

• Kompatybilność z przeglądarkami: Zapewnij kompatybilność z praktycznie każdym rodzajem wyszukiwarki 

oraz aktualizacjami każdej wyszukiwarki. 

• Dedykowane wsparcie: Zapewnij wsparcie dedykowanych systemów informacyjnych oraz dostęp do wsparcia 

technicznego programowania sieci web.  

• Zabezpieczenia i odporność na ataki: Zapewnij i utrzymaj odpowiedni poziom obsługi w przypadku 

jakiejkolwiek awarii, błędu lub sytuacji stanowiącej wyzwanie dla działania w trybie zwykłym.  

• Ochrona przed spamem: Zapewnij ochronę przed spamem dla wszystkich kanałów komunikacji. 

 

Proszę się zapoznać z Kodeksem Postępowania 4.3.8 Obsługa Klienta, aby uzyskać więcej informacji.  
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Rozdział 4 Sprzedaż 
 
4.1 SPRZEDAŻ KLIENTOM 
 

Herbalife Nutrition jest firmą sprzedaży bezpośredniej, której niezależni przedsiębiorcy sprzedają produkty 
Herbalife Nutrition bezpośrednio Klientom i udzielają im wskazówek dotyczących stosowania produktów oraz 
dają odpowiednie wsparcie.  

 
4.1.1 Zakaz sprzedaży w punktach handlowych 
Partner nie może sprzedawać ani prezentować produktów Herbalife Nutrition, literatury firmowej ani artykułów 
promocyjnych w punktach sprzedaży, takich jak sklepy lub wszelkie inne placówki o ustalonej lokalizacji, do 
których przechodnie są zapraszani lub wchodzą z zamiarem zakupu produktów ze względu na reklamę, 
lokalizację, szyld, widoczność czy z innych powodów. Należą do nich m.in. otwarte lub zamknięte powierzchnie 
handlowe, apteki, kioski lub budki (tymczasowe lub stałe), bazary, pchle targi i wszelkie inne miejsca, które 
Herbalife Nutrition wedle własnego uznania uzna za niezgodne z ideą sprzedaży bezpośredniej. Zapoznaj się 
z poniższą tabelką „Sprzedaż Bezpośrednia – działania dozwolone i niedozwolone”.  
 

Sprzedaż Bezpośrednia – działania dozwolone i niedozwolone 
 
 

Lokalizacja Wystawa Sprzedaż 

Reklamowanie 
lub 

promowanie 
sprzedaży 
produktów  

Szyldy 
zewnętrzne 

Próbki 
Materiały 
firmowe 

Placówki handlowe Nie Nie Nie Nie Tak Tak 

*Tymczasowe kioski i budki  
w galeriach handlowych i 

outletach 
Nie Nie Nie Nie Tak Tak 

Bazary i targowiska na świeżym 
powietrzu, pchle targi, pojazdy 

sprzedaży obwoźnej 
Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Prywatne biura Partnera  Tak¹ Tak Nie Tak² Tak Tak 

Gabinety lekarskie i inne 
profesjonalne ośrodki zajmujące 

się zdrowiem 
Nie NIE Nie Nie NIE NIE 

Kluby Odżywiania  
(zlokalizowane poza prywatnym 

miejscem zamieszkania) 
Tak¹ Tak Nie Tak² Tak Tak 

Kluby Odżywiania  
(zlokalizowane w prywatnym 

miejscu zamieszkania) 
Tak¹ Tak Nie Nie Tak Tak 

Punkty usługowe  
(których główna działalność nie 

dotyczy biznesu Herbalife 
Nutrition) 

Nie Tak Nie Nie Tak Tak 

Targi handlowe, zawody 
sportowe, festyny  

Tak Nie Nie Tak³ Tak Tak 

 
* Pod pojęciem „tymczasowe” rozumie się „istniejące od czasu do czasu, nie na stałe”. Nie zezwala się na stałe lokalizacje.  

1 Niewidoczne z zewnątrz.  
2 Podlegające ograniczeniom w kwestii treści i rozmiaru. Patrz zasada 8.4.3. 
3 Dopuszczone w celach identyfikacyjnych. Podlegają ograniczeniom w kwestii treści.  

 
 
4.1.2 Prywatne biura Partnera 
Produkty Herbalife Nutrition można sprzedawać w prywatnych biurach pod warunkiem, że nie reklamuje się 
ich sprzedaży, a wygląd, szyld i lokalizacja biura nie zachęcają przechodniów z ulicy do zakupu produktów 
Herbalife Nutrition.   
 
Partnerzy, którzy są lekarzami lub innymi specjalistami zajmującymi się zdrowiem, nie mogą sprzedawać ani 
eksponować produktów Herbalife Nutrition w swoich gabinetach.  
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4.1.3 Dostarczanie i przechowywanie Formularzy / Dowodów Sprzedaży Detalicznej  
Po dokonaniu sprzedaży Partner musi wręczyć każdemu Klientowi Formularz Sprzedaży Detalicznej. 
Formularze Sprzedaży Detalicznej udostępniane są przez Herbalife Nutrition 26 i zawierają specyficzną 
terminologię, wymaganą przy wszystkich transakcjach sprzedaży.27  
 
Partnerzy muszą przechowywać kopie wszystkich Formularzy Sprzedaży Detalicznej i innych dowodów 
dystrybucji produktów przez dwa lata. Herbalife Nutrition ma prawo wglądu do tych kopii oraz do weryfikacji 
transakcji i warunków sprzedaży lub wykonania usługi przez Partnera. 
 
 
4.1.4 Gwarancja zwrotu pieniędzy Klientowi 
Produkty Herbalife Nutrition są objęte 30-dniową gwarancją przewidującą zwrot pieniędzy Klientowi 
detalicznemu. Okres 30 dni rozpoczyna się od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Jeśli Klient 
zażąda spełnienia warunków tej gwarancji, Partner musi zareagować szybko i uprzejmie. Musi zaproponować 
Klientowi do wyboru: zwrot całej sumy lub wymianę na inne produkty Herbalife Nutrition zgodnie z procedurą 
zwrotów. Partner musi postąpić zgodnie z decyzją Klienta.  
 
 
4.2 PŁATNOŚCI I WYRÓWNANIA 
Aby co miesiąc kwalifikować się na Premię Królewską, Premię Produkcyjną lub inne bonusy oferowane przez 
Herbalife Nutrition, Partner musi spełnić wymogi sprzedażowe odnośnie Punktów Obrotu i Punktów Premii 
Królewskiej, szczegółowo zdefiniowane w Planie Sprzedaży i Marketingu oraz w innych materiałach firmowych 
i promocyjnych. Ponadto, chcąc uzyskać takie przychody, Partnerzy muszą spełnić pewne wymogi odnośnie 
liczby Klientów detalicznych i dystrybucji produktów oraz potwierdzić je pierwszego dnia każdego miesiąca, 
wypełniając Formularz 10 Klientów28.   
 
 
4.2.1 Dystrybucja produktów 
Herbalife Nutrition jest firmą dystrybuującą produkty. Produkty zakupione od Herbalife Nutrition są 
przeznaczone do sprzedaży i dystrybucji wśród Klientów detalicznych oraz do wykorzystania przez samych 
Partnerów i ich najbliższą rodzinę.  
 
Nie zezwala się na zakupy produktów służące przede wszystkim awansowaniu w ramach Planu 
Marketingowego. Zakupy realizowane w takim celu mogą spowodować poważne sankcje, włącznie  
z degradacją statusu, zawieszeniem przywilejów zakupowych, wstrzymaniem wypłat, pozbawieniem 
możliwości brania udziału w premiach i rozwiązaniem Umowy Partnerskiej.  
 
 
4.2.2 10 Klientów Detalicznych 
Aby zakwalifikować się i otrzymać Premię Królewską, Premię Produkcyjną lub inną premię wypłacaną przez 
Herbalife Nutrition, Partner musi osobiście dokonać sprzedaży przynajmniej dziesięciu (10) różnym Klientom 
detalicznym w danym miesiącu obrotowym. W celu spełnienia powyższego wymogu, Partner może każdego 
miesiąca uwzględnić jedną lub wszystkie poniżej przedstawione sytuacje: 
 

• Sprzedaż Klientowi detalicznemu; 
• Sprzedaż o wartości do 200 osobiście zakupionych punktów obrotu pierwszemu podległemu 

Partnerowi, który nie ma żadnej podległej organizacji, można policzyć jako sprzedaż jednemu (1) 
Klientowi detalicznemu; 

• Jeżeli uczestnik Klubu Odżywiania spożył produkty Herbalife Nutrition podczas dziesięciu (10) wizyt w 
Klubie w trakcie jednego miesiąca obrotowego, prowadzący Klub może policzyć to jako sprzedaż 
jednemu (1) Klientowi detalicznemu. 29 

 
Jeżeli Partnerowi nie uda się w odpowiednim czasie udokumentować Herbalife Nutrition, że w danym miesiącu 
obrotowym sprzedał produkty co najmniej dziesięciu (10) Klientom detalicznym, nie otrzyma Premii 
Królewskiej, Premii Produkcyjnej ani innych premii wypłacanych przez Herbalife Nutrition. 

 
26 Egzemplarz Formularza Sprzedaży Detalicznej do użytku na polskim rynku znajduje się w PPH. Można nabyć go w Herbalife Nutrition 

lub pobrać ze strony www.myherbalife.com/pl-PL. 
 

27 Formularz Sprzedaży Detalicznej musi zawierać opis relacji Partnera z Klientem, nazwiska, adresy i numery telefonów Partnera  

i Klienta oraz dane rejestracyjne działalności gospodarczej Partnera. Następnie formularz musi zawierać opis sprzedanych produktów, 
ceny, podatki, formę zapłaty i dostawy oraz informacje o prawach Klienta (w tym prawa gwarancji), wraz z podaniem okresu rezygnacji  
i poinformowaniem o prawie klienta do zwrotu pieniędzy. Formularz Sprzedaży Detalicznej musi zawierać także informację o polityce 
prywatności wskazując jakie dane Klientów przechowywane są przez Parnterów, w jaki sposób będą wykorzystywane, komu będą 
udostępniane (w tym Herbalife Nutrition) i wszelkie pozostałe informacje zawarte w przepisach dot. polityki prywatności i ochrony danych.  
 

28 Formularz 10 Klientów / 70% (Oświadczenie o Przychodach) jest dostępny na www.myherbalife.com/pl-PL. 
 

29 Jeśli Partner uwzględnia uczestnika Klubu Odżywiania, musi przechowywać dane o jego wizytach w Klubie przez co najmniej dwa lata, 

podając jego nazwisko, daty wizyt oraz dane kontaktowe, oraz na prośbę Herbalife Nutrition udostępniać te informacje w celu weryfikacji.  
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Partnerzy są odpowiedzialni za informowanie klientów, iż ich dane zostaną udostępnione firmie Herbalife 
Nutrition zgodnie z polityka prywatności. 
 
 
4.2.3 Zasada 70% 
Aby zakwalifikować się i otrzymać Premię Królewską, Premię Produkcyjną lub inną premię wypłacaną przez 
Herbalife Nutrition, Partner musi odsprzedać lub skonsumować co najmniej 70% ogólnej wartości produktów 
Herbalife Nutrition, które kupił w danym miesiącu obrotowym.  
 
W celu spełnienia tego wymogu, Partner może uwzględnić jedno lub wszystkie poniżej przedstawione kryteria: 
 

• Sprzedaż Klientowi detalicznemu; 

• Sprzedaż hurtowa Partnerom z podległej organizacji; oraz 

• Produkt skonsumowany w Klubie Odżywiania.30 
 
Jeżeli Partnerowi nie uda się w odpowiednim czasie udokumentować Herbalife Nutrition, że odsprzedał lub 
skonsumował przynajmniej 70% produktów zakupionych w danym miesiącu obrotowym, nie otrzyma on Premii 
Królewskiej, Premii Produkcyjnej ani innych premii wypłacanych przez Herbalife Nutrition.  
 
Partnerzy są odpowiedzialni za informowanie klientów, iż ich dane zostaną udostępnione firmie Herbalife 
Nutrition zgodnie z polityka prywatności. 
 
 
4.3 PRAKTYKI SPRZEDAŻY 
 
4.3.1 Partnerzy jako ambasadorzy marki 
Partner powinien zawsze zachowywać się uprzejmie i taktownie. Nie może wywierać presji na Klientach.   
 
 
4.3.2 Sprzedaż produktów, w celu ich dalszej odsprzedaży  
Partner nie może sprzedawać ani dostarczać nikomu produktów Herbalife Nutrition w ilościach większych niż 
zazwyczaj są zakupywane do użytku osobistego lub rodzinnego albo w ilościach, które nabywca mógłby bez 
problemu odsprzedać. 
 
 
4.3.3 Modyfikowanie etykiet i materiałów  
Partner nie może usuwać, dodawać, modyfikować ani w inny sposób zmieniać etykiet, literatury, materiałów 
czy opakowań produktów Herbalife Nutrition, włącznie z PPH.  
 
 
4.3.4 Zakaz sprzedaży próbek lub dziennych porcji  
Nie można sprzedawać produktów, które nie są zapakowane i oznakowane do sprzedaży jako pojedyncze 
egzemplarze czy porcje.  
 
 
4.3.5 Pełna gama produktów 
W trakcie reklamowania, sprzedawania oraz promowania produktów Herbalife Nutrition Partnerzy mają 
obowiązek zagwarantować, że klientom udostępniona jest kompleksowa informacja na temat pełnej gamy 
produktów.   
 
 
4.3.6 Prezentacja i wytyczne stosowania produktów 
Prezentacje produktów Herbalife Nutrition muszą być pełne i zgodne z prawdą oraz informacjami zawartymi 
na etykietach produktów i w stosownej literaturze.  
 
Przed sprzedażą Partnerzy muszą udostępnić Klientom aktualne informacje z etykiet, pokazując im dany 
produkt, jego etykietę lub odsyłając do herbalifeproductbrochure.com/pl. 
 
Sprzedając produkty lub wręczając próbki, Partner musi wytłumaczyć sposób ich użycia i ewentualne 
przeciwwskazania, jeśli są one umieszczone na etykietach. Powinien doradzić Klientom z problemami 
zdrowotnymi lub w trakcie leczenia, by przed zmianą diety zasięgnęli porady lekarza.  
 
 
 

 
30 Jeśli Partner uwzględnia uczestnika Klubu Odżywiania, musi przechowywać dane o jego wizytach w Klubie przez co najmniej dwa lata, 

podając jego nazwisko, daty wizyt oraz dane kontaktowe, oraz na prośbę Herbalife Nutrition udostępniać te informacje w celu weryfikacji. 

http://herbalifeproductbrochure.com/pl/
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4.3.7 Przechowywanie i postępowanie z produktami 
Partnerzy są odpowiedzialni za przestrzeganie instrukcji związanych z przechowywaniem produktów 
zamieszczonych na etykietach oraz za prawidłowe przechowywanie i postępowanie z produktami Herbalife 
Nutrition.  
 
Właściwe przechowywanie i postępowanie z produktami obejmuje: 

• Sprawdzanie produktów, aby upewnić się, że nie są przeterminowane ani, że data przydatności do 
spożycia nie zbliża się, oraz, że produkty nie są uszkodzone ani napoczęte; 

• Upewnienie się, że zabezpieczenie gwarantujące, że produkt nie został otwarty, pozostaje 
nienaruszone; 

• Przechowywanie produktów w odpowiednio zamkniętych opakowaniach;  
• Przechowywanie produktów w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego wpływu 

promieni słonecznych, a także 
• Przechowywanie produktów w bezpiecznym miejscu, pod bezpośrednim nadzorem Partnera i w 

sposób wymagany przez Kodeks Postępowania. 
 
 
4.3.8 Obsługa Klienta 
Jako firma zajmująca się sprzedażą bezpośrednią, która oferuje możliwości marketingu wielopoziomowego, 
jedną z naszych najważniejszych przewag konkurencyjnych jest niezależny Partner Herbalife Nutrition. 
Osobiste relacje, które nasi Partnerzy nawiązują z Klientami oraz z Partnerami z podległej organizacji są 
niezbędne w wypełnianiu wartości Firmy dotyczących Klientów oraz są istotne dla reputacji Herbalife Nutrition 
jako reprezentanta sprzedaży bezpośredniej oraz wartości marki – i to Dystrybutor Stanowi Różnice. 
 
Rozwijanie organizacji Partnerów, którzy są skupieni na dobrej obsłudze Klienta i dotarciu do nowych ludzi 
jest fundamentem stabilnego, długoterminowego biznesu oraz jest kluczowe we wspieraniu Partnerów, ich 
organizacji, Klientów, co pozwala nam czynić świat zdrowszym i szczęśliwszym.  
 
Zgodnie ze zaktualizowaną zasadą dotyczącą obsługi Klienta, Partnerzy są zobowiązani do oferowania i/lub 
świadczenia następujących usług: 
 

• Podawać swoje bieżące dane kontaktowe Klientom i informowanie ich, że jest się gotowym, aby 
udzielać odpowiedzi na pytania, oferować porady i odpowiadać na ich wątpliwości. 

• Zaangażować się w osobistą i bezpośrednią relację z każdym ze swoich Klientów podczas prezentacji 
i sprzedaży produktów w trybie niezależnie czy jest to sprzedaż przez Internet czy w biurze Partnera 
czy w innych okolicznościach. Obejmuje to oferowanie osobistego, indywidualnego spotkania i 
rozmowy sprzedażowej (osobiście, przez telefon, przez aplikację czatu lub e-mail) z każdym Klientem 
końcowym przed pierwszym zakupem Klienta a następnie po dokonaniu transakcji, w celach 
zapewnienia stałego wsparcia Klientowi. 

• Zrozumieć cele i potrzeby Klienta w odniesieniu do stosowania produktów a następnie wyjaśnić 
Klientowi, w jaki sposób powinien stosować produkty, aby uzyskać osobiste cele. 

• Zapoznać się i uszanować preferencje Klienta dotyczące kontaktu oraz je stosować.  
• Odpowiadać na jakiekolwiek pytania czy wątpliwości w rozsądnym okresie czasu, w osobisty i 

bezpośredni sposób 
• Zapoznawać się i nawiązywać do materiałów Herbalife Nutrition dotyczących produktów w odniesieniu 

do potrzeb danego Klienta, wykorzystując dostępne narzędzia edukacyjne i/lub kontaktując się 
bezpośrednio z Herbalife Nutrition w celu uzyskania odpowiedzi na pytania i wątpliwości. 

• Dostarczając produkty, zadbać o to, aby wszystkie produkty dotarły do Klientów w rozsądnym czasie 
po ich sprzedaży. 
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Rozdział 5 Sponsorowanie i rola lidera 
 
5.1 OBOWIĄZKI SPONSORA 
 
5.1.1 Przywództwo w organizacji i Szkolenia 
Zgodnie ze strukturą marketingu wielopoziomowego Herbalife Nutrition, Partnerzy mają obowiązek szkolenia, 
mentorowania, rozwijania i utrzymywania komunikacji z Partnerami, których osobiście zasponsorowali oraz z 
ich podległymi organizacjami. 
 

Partnerzy są zobowiązani do angażowania się w następujące czynności z Partnerami z podległej organizacji: 

• Dostarczać szkoleń Partnerom z podległej organizacji jak pracować z Klientem i dostarczać minimum 
usług opisanych w Zasadzie 4.3.8 

• Dostarczać szkoleń i wytycznych z Planu Sprzedaży i Marketingu Herbalife Nutrition 

• Wyjaśniać zobowiązania i obowiązki w ramach Zasad Kodeksu Postępowania Herbalife Nutrition oraz 
jak prowadzić działalność Herbalife Nutrition w zgodzie z tymi Zasadami oraz oficjalna literaturą 
Herbalife Nutrition 

• Upewniać się, że sprzedaż produktów oraz spotkania dotyczące możliwości podjęcia niezależnego 
biznesu są prowadzone w zgodzie z Kodeksem Postępowania ( w tym zawierają Satysfakcje 
Gwarancji Herbalife Nutrition), oficjalną literaturą Herbalife Nutrition oraz z obowiązującymi 
regulacjami i przepisami prawa 

• Utrzymywać kontakt i pozostać dostępnym, aby odpowiadać na pytania i oferować wsparcie 

• Zachęcać do brania udziału w wydarzeniach i spotkaniach Herbalife Nutrition (po osiągnięciu 
kwalifikacji) 

• Dzielić się różnymi strategiami biznesowymi i dostępnymi narzędziami, aby pomóc im w prowadzeniu 
biznesu Herbalife Nutrition i osiągnięciu potrzeb Klientów 

• Doradzać, w jaki sposób pomóc swoim Klientów w rozpoczęciu Partnerstwa z Herbalife Nutrition i 
dzięki temu wspierać dalszą dystrybucję produktów. 

 
Sponsor nie może wymagać od osobiście zasponsorowanego Partnera opłaty za szkolenia lub materiały 
szkoleniowe, chyba że w pełni wyjaśni, że Partner może sam zdecydować, czy wziąć udział w szkoleniu i z 
góry określi jego koszt. Jeżeli Partner odmówi udziału w szkoleniu, Sponsor jest zobowiązany zapewnić mu 
bezpłatne szkolenie podstawowe niezbędne do nauczenia się biznesu.31 
 
 
5.1.2 Niezależność relacji 
Sponsor musi utrzymywać z Partnerem ze swojej podległej organizacji relację wynikającą z uznania faktu, że 
obaj są niezależnymi przedsiębiorcami. Nie może uczestniczyć ani ingerować w działalność biznesową 
Partnera z podległej organizacji, ani sugerować czy nawiązywać z nim relacji typu pracownik – pracodawca.  
 
 
5.1.3 Przygotowanie dokumentów Partnera  
Sponsor musi prawidłowo przygotować Wnioski i Formularze Kwalifikacji na Supervisora oraz przesłać je do 
Herbalife Nutrition w odpowiednim czasie.  
 
 
5.2 OFEROWANIE MOŻLIWOŚCI BIZNESU 
 
5.2.1 Identyfikacja i opis biznesu 
Prawo wymaga, by wszelkie nawiązania do możliwości biznesu Herbalife Nutrition zawierały określenie i opis 
biznesu, w tym szczegóły dotyczące Herbalife Nutrition jako „promotora” możliwości prowadzenia biznesu, 
Partnera, który ją oferuje lub do niej nawiązuje, oraz krótki opis, na czym owa możliwość polega. Poniższe 
oświadczenie spełnia te wymogi: 
 

„Partner Herbalife Nutrition (jego nazwisko lub nazwa handowa, pod jaką prowadzi działalność gospodarczą, 
adres) oferuje możliwość biznesu Herbalife Nutrition, administrowaną przez HERBALIFE POLSKA Sp. z o. o.  
Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Polska, KRS 
010394095; NIP 526-00-28-831. Przedmiotem sprzedaży są produkty do odżywiania i pielęgnacji skóry. 
Transakcje są zawierane między jej uczestnikami jako niezależnymi podmiotami”.   
 

Jeśli nie nawiązuje się do możliwości biznesu Herbalife Nutrition, np. wówczas, gdy oferuje się lub wspomina 
tylko o produktach, wystarczy następujące oświadczenie: „Partner Herbalife Nutrition (jego nazwisko lub 
nazwa handlowa, pod jaką prowadzi działalność gospodarczą, adres) oferuje możliwość zakupu produktów, 
wytwarzanych przez lub na zlecenie HERBALIFE POLSKA Sp. z o. o. Polska Eurocentrum Office Complex, 
budynek Gamma, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Polska, KRS 010394095; NIP 526-00-28-831”. 

 
31 Patrz zasada 3.3.1 „Sprzedaż narzędzi biznesowych nie dla zysku”.   
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Oświadczenia te mogą znaleźć się w dowolnym miejscu dokumentu czy prezentacji pod warunkiem, że będą 
równie czytelne (lub słyszalne), jak reszta towarzyszących im informacji. Należy udostępnić je odbiorcom, 
zanim przekażą oni swoje dane osobiste lub kontaktowe oraz podejmą jakiekolwiek zobowiązania w kwestii 
zakupu produktów lub skorzystania z możliwości biznesu.  

 
5.3 UTRZYMANIE LINII SPONSOROWANIA 
 

Relacje pomiędzy Partnerem a Sponsorem stanowią fundament Planu Sprzedaży i Marketingu Herbalife 
Nutrition. Kodeks Postępowania chroni interesy obu stron, w tym prawa Sponsora. Partner sponsorujący 
inwestuje znaczne ilości czasu i energii w szkolenia i wspieranie swojej podległej organizacji. Odradzamy 
zmiany linii sponsorowania, ponieważ szkodzą one integralności biznesu Herbalife Nutrition. Firma zezwala 
na nie w wyjątkowych okolicznościach, wedle własnego uznania. 

 
5.3.1 Namawianie do zmiany Sponsora  
Żaden Partner nie może w żaden sposób ingerować w stosunki między innym Partnerem a jego Sponsorem. 
Partnerowi nie wolno próbować namawiać innego Partnera do zmiany Sponsora. 
 
 
5.3.2 Korekta linii sponsorowania  
Partner, który chce złożyć prośbę o korektę linii sponsorowania, musi wypełnić i przesłać formularz „Wniosek  
o Korektę/Zmianę Sponsora”32 wraz z formularzem „Zgoda na Zmianę Sponsora” od obecnego Sponsora oraz 
poświadczonym notarialnie listem wyrażającym zgodę proponowanego Sponsora. Wszystkie dokumenty 
muszą zostać poświadczone notarialnie. 
 

Firma rozważy prośby o korektę linii sponsorowania tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych 
warunków:  

• Informacje dotyczące Sponsora na Wniosku były błędne.  

• Prośba została złożona w ciągu 90 dni od akceptacji aktualnego Wniosku przez Herbalife Nutrition. 

• Obecny i proponowany Sponsor należą do tej samej linii. 

• Partner nie osiągnął poziomu Supervisora. 

• Partner nie zasponsorował jeszcze żadnych innych Partnerów.  
 
 
5.3.3 Wnioskowanie o zmianę Sponsora  
 

Aby utrzymać integralność linii sponsorowania, stanowiącą fundamentalną zasadę marketingu 
wielopoziomowego, odradza się zmiany Sponsora.  Zmiana linii sponsorowania będzie akceptowana 
przez Herbalife Nutrition tylko w najbardziej wyjątkowych przypadkach.  

 

Partner może ubiegać się o zmianę Sponsora wyłącznie w ramach organizacji swojego dotychczasowego 
President’s Team. 
 

Partner, chcąc przeprowadzić procedurę zmiany swojego Sponsora powinien najpierw skonsultować się ze 
swoim Uplinem i wspólnie powinni przeanalizować okoliczności. Chcąc kontynuować proces Partner musi 
wypełnić i przesłać poświadczony notarialnieformularz „Wniosek o Zmianę Sponsora” 33 wraz z 
poświadczonym notarialnieformularzem „Zgoda na Zmianę Sponsora” od obecnego Sponsora oraz wszystkich 
Partnerów z jego nadrzędnej organizacji otrzymujących Premie Królewskie i Produkcyjne. Dodatkowo, 
Herbalife Nutrition musi otrzymać poświadczony notarialnieformularz Akceptacji zmiany Sponsora od 
proponowanego Sponsora.  
 

Jeśli obaj Sponsorzy – obecny i proponowany - mają tego samego nadrzędnego Sponsora i równorzędny 
status oraz poziom przychodów w ramach Planu Sprzedaży i Marketingu, Partner wnioskujący o zmianę musi 
jedynie uzyskać poświadczone notarialnieformularze „Zgoda na Zmianę Sponsora” od obecnego Sponsora 
oraz poświadczony notarialnie formularz Akceptacji zmiany Sponsora od proponowanego Sponsora. 
 

Jeśli Herbalife Nutrition zaakceptuje zmianę, wnioskujący o nią Partner nie będzie mógł zachować swojej 
podległej organizacji.  
 

Jeśli Herbalife Nutrition odrzuci prośbę o zmianę Sponsora, Partner może zrezygnować ze swojej Umowy i – 
po spełnieniu wymogów dotyczących okresu nieaktywności – ponownie złożyć Wniosek Partnerski pod innym 
Sponsorem.(Patrz zasada 2.1.9.)  

 
32 Wymagany formularz „Wniosek o Korektę/Zmianę Sponsora” można uzyskać w Dziale Obsługi Partnerów. Formularz ten i wszystkie 

inne podane dokumenty należy wysłać do Działu Obsługi Partnerów, by Herbalife Nutrition rozważyła prośbę. 
 

33 Wymagane formularze: „Wniosek o Zmianę Sponsora” oraz „Formularz zgody na zmianę Sponsora” można uzyskać w Dziale Obsługi 

Partnerów. By wnioski zostały rozpatrzone, należy je wysłać do Działu Obsługi Partnerów. 
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Rozdział 6 Promowanie swojego biznesu 
 
6.1 DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA 
 

Dzieląc się z innymi swoimi osobistymi historiami, Partnerzy składają pewne deklaracje. Każda wypowiedź 
dotycząca korzyści uzyskanych dzięki produktom lub programom Herbalife Nutrition oraz rozmowa o 
przychodach ze sprzedaży produktów stanowią dla innych osób źródło wiedzy o działaniu produktów, ich 
przeznaczeniu oraz o możliwościach oferowanych przez Plan Sprzedaży i Marketingu. Klienci postrzegają 
cechy i działanie produktów oraz Planu Sprzedaży i Marketingu poprzez pryzmat tych oświadczeń. 
Partnerzy mogą się nimi dzielić pod warunkiem przestrzegania stosownych przepisów prawa i Kodeksu 
Postępowania. Zasady te mają na celu pomóc Partnerom postępować zgodnie z prawem.  

 
 
6.1.1 Oświadczenia zgodne z prawem i prawdą, niewprowadzające w błąd 
Wszystkie oświadczenia, historie dotyczące produktów i osobistych sukcesów muszą być zgodne z prawem  
i prawdą; nie mogą wprowadzać w błąd. Deklaracje takie muszą być:  
 

• Poprzedzone pisemnymi dowodami przed ich wygłoszeniem.  
• Spójne z deklaracjami zawartymi w aktualnych materiałach Herbalife Nutrition lub na etykietach 

produktów.34 
 
 
6.1.2 Oświadczenia dotyczące kontroli wagi  
Nawiązania do kontroli wagi muszą odsyłać do programu kontroli wagi ciała Herbalife Nutrition, a nie 
bezpośrednio do konkretnego produktu. Na przykład stwierdzenie: „Utrzymuję wagę pod kontrolą, stosując 
Formułę 1 w ramach Programu Kontroli Wagi Herbalife Nutrition” jest poprawne, natomiast „Schudłam dzięki 
Formule 1” – nie. Nie można podawać liczby zrzuconych kilogramów. Dodatkowo, nie można przytaczać 
historii osób ze znaczną nadwagą bez zaznaczenia, że udało im się stracić na wadze pod bezpośrednim 
nadzorem lekarza.  
 
Wszystkim oświadczeniom związanym z kontrolą wagi, w tym historiom dotyczącym produktów, musi 
towarzyszyć następująca klauzula:  
 

Wszystkie nawiązania do kontroli wagi odnoszą się do Programu Kontroli Wagi Herbalife Nutrition, który 
składa się, między innymi, ze zbilansowanej diety, regularnych ćwiczeń, codziennego spożywania 

odpowiedniej ilości płynów, stosowania suplementów diety w razie potrzeby oraz właściwego wypoczynku.  
Wszystkie wyniki są indywidualne i mogą się różnić u poszczególnych osób. 

 
 
6.1.3 Oświadczenia dotyczące produktów 
Partnerzy MUSZĄ:  

• Wygłaszać wyłącznie oświadczenia dozwolone w materiałach Herbalife Nutrition lub na etykietach 
produktów.  

• Dołączać do wszystkich oświadczeń, łącznie z historiami osobistych sukcesów oraz stosowania 
produktów, następującą klauzulę: 

 
Produkt ten nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania żadnym chorobom. 

 
Partnerzy NIE MOGĄ: 

• twierdzić, że produkty Herbalife Nutrition zapobiegają lub leczą choroby, ani odwoływać się do żadnych 
swoich doświadczeń z lekami; 

• podawać nazw ministerstw czy urzędów ani deklarować jakiejkolwiek formy akceptacji czy wsparcia ze 
strony organu czy agencji rządowej;  

• sugerować, że można zaszkodzić zdrowiu, nie spożywając produktów Herbalife Nutrition; 
• twierdzić, że produkty Herbalife Nutrition są rekomendowane przez konkretnych lekarzy lub innych 

ekspertów z dziedziny zdrowia.  
 
 
6.1.4 Oświadczenia dotyczące zarobków 
Wszelkie oświadczenia dotyczące aktualnych lub potencjalnych przychodów Partnera uznaje się za 
„Oświadczenia dotyczące zarobków”. „Oświadczenia dotyczące stylu życia” (obejmujące zdjęcia 
przedstawiające samochody, domy, wakacje itp.) są także oświadczeniami dotyczącymi zarobków.  

 
34 Regulacje prawne dotyczące oświadczeń są przedmiotem zmian. Jako ułatwienie dla Partnerów (ale nie  

w formie porady prawnej) Herbalife Nutrition może zamieszczać aktualizacje tej zasady, klauzul i oświadczenia dotyczącego średnich 
przychodów wypłacanych przez Herbalife Nutrition na www.myherbalife.com/pl-PL. Partnerzy powinni regularnie zaglądać na tę stronę, 
by zapoznać się z komunikatami i aktualizacjami.   
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Partnerzy są odpowiedzialni za zapoznanie się i przestrzeganie przepisów prawa w kwestii oświadczeń 
zarobkowych i historii osobistych obowiązujących w danym kraju, w którym zamierzają prowadzić biznes. Jeśli 
wspomina się o Premiach Królewskich i bonusach oddzielnie od przychodów ze sprzedaży detalicznej, należy 
je dokładnie określić jako: 

• prowizje od zakupów produktów dokonanych przez podległą organizację.  
 
Klauzula dotycząca przychodów przeznaczona dla materiałach z logo Herbalife Nutrition: wszystkie 
oświadczenie dotyczące zarobków wspominające o Herbalife Nutrition wymagają następującej klauzuli:  
 

Przychody dotyczą konkretnych osób (lub przykładów) i nie stanowią przeciętnych przychodów.  
Aby zapoznać się z danymi dotyczącymi przeciętnych wyników finansowych, zobacz:  

Oświadczenie dotyczące średnich przychodów wypłacanych przez Herbalife Nutrition polskim Partnerom na  
www.herbalife.pl i www.myherbalife.com/pl-PL. 

 
Inna wersja klauzuli przeznaczona dla materiałów z logo Herbalife Nutrition: przy przedstawianiu 
wyników uzyskanych przez 1% Partnerów, którzy odnoszą największe sukcesy, dopuszcza się także 
następującą klauzulę:  
 
Przedstawione tu przychody dotyczą osób odnoszących największe sukcesy, stanowiących 1% wszystkich 

Partnerów. Aby zapoznać się z dodatkowymi danymi odnośnie wyników finansowych, zobacz:  
Oświadczenie dotyczące średnich przychodów wypłacanych przez Herbalife Nutrition polskim Partnerom na  

www.herbalife.pl i www.myherbalife.com/pl-PL. 
 
 
6.1.5 Wielkość i umiejscowienie klauzul  
 
Prezentacje audio (zarówno na żywo, jak również wcześniej nagrane) 
Klauzule należy wygłosić ustnie w połączeniu z danym oświadczeniem.  
 
Prezentacje wizualne (zarówno na żywo, jak również wcześniej nagrane) 
W trakcie prezentacji na scenie lub video klauzula musi być czytelna i przedstawiona w bliskim sąsiedztwie 
oświadczenia. Jeśli tekst pojawia się na ekranie, musi pozostać na nim wystarczająco długo a wielkość 
czcionki na tyle duża, by przeciętny odbiorca zdążył go przeczytać.  
 
Prezentacje w formie pisemnej 
Tekst klauzuli musi: 

• Być w kolorze kontrastującym z kolorem tła (np. czarny na białym tle); 
• Znajdować się w bliskim sąsiedztwie oświadczenia (na tej samej stronie lub slajdzie co oświadczenie); 
• Wielkość czcionki – co najmniej 75% czcionki, którą napisano oświadczenie; nie może być mniejsza niż 

10 i na tyle duża, by przeciętny odbiorca był w stanie przeczytać cały tekst. 
 
 
6.1.6 Oświadczenia dotyczące biznesu prowadzonego w domu 
Promując możliwość Herbalife Nutrition, Partner nie może nieprawdziwie twierdzić, że można prowadzić 
działalność wyłącznie w domu. Powinien podkreślić, że interakcje osobiste stanowią fundament sprzedaży 
bezpośredniej. 
 
 
6.1.7 Oświadczenia dotyczące relacji między Herbalife Nutrition a Partnerami 
Herbalife Nutrition stwarza Partnerom szanse zarabiania pieniędzy, ale w żadnym wypadku nie jest to „praca 
zawodowa”. Niezależni Partnerzy Herbalife Nutrition są niezależnymi przedsiębiorcami prowadzącymi własną 
działalność gospodarczą. W związku z tym nie mogą twierdzić ani dawać do zrozumienia, że są zatrudnieni 
przez Herbalife Nutrition, działają w imieniu firmy lub wykonują dla niej usługi konsultingowe. Nie mogą 
sugerować, że biznes Herbalife Nutrition to zawód czy posada.  
 
Promując możliwość Herbalife Nutrition, Partnerzy nie mogą posługiwać się terminami „praca”, „wypłata”, 
„stanowisko”, „zatrudnienie” (ani żadnymi podobnymi).  
 
Partnerzy nie mogą oferować możliwości działalności Herbalife Nutrition za pomocą narzędzi służących 
przede wszystkim ogłoszeniom o pracę, w tym ogłoszeń typu „Potrzebna pomoc”, tablic, na których wywiesza 
się informacje o poszukiwanych pracownikach, oraz wyszukiwarek internetowych, takich jak monsterpolska.pl, 
m.hays.pl i pl.tiptopjob.com, chyba że: 
 

• ogłoszenie wskazuje jasno i wyraźnie, że oferta dotyczy niezależnej możliwości przychodu;  

• nie zawiera obowiązkowego pola takiego jak „wynagrodzenie”;  

• umożliwia Partnerowi dodanie oświadczenia zawartego w zasadzie 5.2.1.  
 

file://///ukuxbfs01.hrbl.net/DeptDirs$/Complaince/DPA/ROC%20-%20V31%20(Simplified%20Rules)/~%20ROC%20V34%20Update%20~/V34%20ONLINE%20PUBLICATION/Poland/monsterpolska.pl
file://///ukuxbfs01.hrbl.net/DeptDirs$/Complaince/DPA/ROC%20-%20V31%20(Simplified%20Rules)/~%20ROC%20V34%20Update%20~/V34%20ONLINE%20PUBLICATION/Poland/m.hays.pl
http://pl.tiptopjob.com/
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6.1.8 Oświadczenia dotyczące możliwości biznesu 
Proponując, promując bądź rozmawiając o możliwości biznesu Herbalife Nutrition, Partner nie może: 
 

• Wprowadzać w błąd, że biznes Herbalife Nutrition działa za pomocą modelu franczycy35 ani oferować 
franczyzy w związku z Umową Partnerską Herbalife Nutrition lub 

 

• Twierdzić bądź sugerować, że 

• Sponsorowanie Partnerów jest równie ważne, co sprzedaż produktów Klientom detalicznym.  

• Partner będzie odnosić korzyści głównie ze sponsorowania innych Partnerów. 

• Partner ma obowiązek sponsorowania innych osób, by zostały Partnerami.  

• Sukces można osiągnąć niewielkim wysiłkiem lub wręcz bez wysiłku.  

• Partner ma obowiązek kupować produkty Herbalife Nutrition oraz materiały i narzędzia biznesowe 
(poza PPH). 

• Premie Królewskie i Produkcyjne oraz inne przychody można osiągnąć przede wszystkim 
poprzez kupowanie produktów a nie ich sprzedawanie. 

 
 
6.2 WYKORZYSTANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ HERBALIFE NUTRITION 
 

Utrzymanie integralności marki Herbalife Nutrition jest jednym z głównych zadań firmy Herbalife Nutrition. 
Niniejszy rozdział ma pomóc Partnerom uświadomić sobie znaczenie własności intelektualnej Herbalife 
Nutrition. Firma nieustannie monitoruje rynek pod kątem niewłaściwych, niezgodnych i nieodpowiednich 
przypadków użycia jej własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, logo, sloganów i dzieł chronionych 
prawem autorskim. Tak dokładny monitoring gwarantuje, że zachowamy reputację producenta wysokiej 
jakości produktów odżywiania, na którą wytrwale pracujemy.  

 
6.2.1 Definicje: 
 
Materiały chronione prawem autorskim: Herbalife Nutrition posiada prawa autorskie do wszystkich 
materiałów drukowanych, treści internetowych, nagrań audio i video, które zostały wyprodukowane przez 
samą firmę lub na jej zlecenie.  
 
Znak towarowy to nazwa własna lub symbol, które identyfikują Herbalife Nutrition jako źródło produktów i 
usług sprzedawanych i dostarczanych przez Partnerów. Na przykład Herbalife®, Herbalife Nutrition i logo listka 
są znakami towarowymi Herbalife Nutrition, podobnie jak wiele nazw produktów, takich jak Cell Activator® czy 
Herbalifeline® Max. 
 
Nazwa handlowa to nazwa biznesowa, do której Herbalife Nutrition ma wyłączne prawo użycia. Na przykład 
Herbalife International of America, Inc., i HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o. są nazwami handlowymi. Partnerzy 
nie mogą rejestrować nazw handlowych zawierających słowo HERBALIFE, Herbalife Nutrition czy inne nazwy 
marki Herbalife Nutrition.  
 
Branding obejmuje charakterystykę wyglądu produktu lub jego opakowania, który dla Klientów oznacza źródło 
pochodzenia produktu. Do brandingu należą np. wzory produktów Herbalife Nutrition i ich opakowań.  
 
Tajemnica handlowa to poufna informacja mająca wartość komercyjną, która nie jest upubliczniona na 
zewnątrz firmy Herbalife Nutrition. Do tajemnic handlowych Herbalife Nutrition zalicza się: receptury 
produktów, relacje ze sprzedawcami, branding i projekty rozwoju produktów nieobecnych jeszcze na rynku, 
plany biznesowe, procesy i kompilacje danych identyfikujących czy odnoszących się do innych Partnerów, w 
tym genealogie.  
 
Własność intelektualna Herbalife Nutrition obejmuje materiały chronione prawem autorskim, znaki 
towarowe, nazwy i tajemnice handlowe.  
 
 
6.2.2 Materiały chronione prawem autorskim 
Herbalife Nutrition posiada prawa autorskie do wszystkich materiałów drukowanych, treści internetowych, 
nagrań audio i video, które zostały wyprodukowane przez samą firmę lub na jej zlecenie.  
 
We wszystkich materiałach Herbalife Nutrition chronionych prawem autorskim musi pojawić się następujące 
oświadczenie: 
 

Reprodukcja za zgodą Herbalife Nutrition. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

 
35 Herbalife Nutrition nie posiada żadnych wyłącznych terytoriów ani Umowy Partnerskiej Herbalife Nutrition w formie franczyzy. 
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Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na użycie materiałów chronionych prawem 
autorskim w dowolnym momencie, wyłącznie według własnego uznania. 
 
 
6.2.3 Znaki towarowe, branding i nazwy handlowe  
Partnerzy mogą używać tych znaków towarowych, nazw handlowych i innych form brandingu, które Herbalife 
Nutrition udostępnia im do pobrania.  
 

• Znaki towarowe i nazwy handlowe Herbalife Nutrition można uzyskać od Herbalife Nutrition.  
• Partnerzy muszą zawsze jednoznacznie określać się mianem Niezależnych Partnerów Herbalife 

Nutrition. 
• Partnerzy nie mogą zmieniać znaków towarowych ani innych form brandingu Herbalife Nutrition w żaden 

sposób, poza zmianą ich wielkości, dopuszczaną jedynie wówczas, gdy wszystkie szczegóły wizerunku 
pozostają jasne i nie zaburzają percepcji ani nie obniżają jakości produktów i usług Herbalife Nutrition. 

• Partnerzy mogą używać znaków towarowych i brandingu Herbalife Nutrition tylko w zgodzie z aktualnym 
Poradnikiem Brandingu dla Niezależnych Partnerów Herbalife Nutrition.36  

• Partnerzy muszą zawrzeć następujące oświadczenie: „Znaki towarowe, wzory i inne dzieła objęte prawem 
własności intelektualnej są własnością Herbalife Nutrition International, Inc., lub jej licencjobiorców. 
Wykorzystanie za zgodą Herbalife Nutrition”.  
 

Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na użycie znaków towarowych i innych form 
brandingu w dowolnym momencie, wyłącznie według własnego uznania. 
 
 
6.2.4 Tajemnice handlowe 
Partner zobowiązany jest do zachowania poufności tajemnic handlowych; nigdy nie może ich ujawniać, nawet 
po zakończeniu Umowy Partnerskiej.  
 
 
6.2.5 Wykorzystanie ograniczone do biznesu Herbalife Nutrition 
Partnerzy mogą wykorzystywać własność intelektualną Herbalife Nutrition wyłącznie w celu prowadzenia 
swojego biznesu Herbalife Nutrition.  
 
 
6.2.6 Telewizja, radio, czasopisma lub gazety 
Nie można wykorzystywać nazwy „Herbalife Nutrition” ani nazw i wizerunków żadnego z produktów czy usług 
Herbalife Nutrition w żadnych reklamach w mediach, w tym drukowanych, cyfrowych, w nagraniach audio i 
video, czasopismach, radiu, telewizji i Internecie ani w żadnych innych mediach poza dopuszczonymi. 
 
 
6.2.7 Bezpłatne numery telefoniczne 
Partnerzy mogą posiadać bezpłatny numer telefoniczny, jednak nie mogą w połączeniu z nim używać żadnych 
znaków towarowych czy nazw handlowych Herbalife Nutrition, nazw produktów ani sloganów. Mogą jedynie 
przedstawiać się jako „Niezależny Partner Herbalife Nutrition”.  
 
 
6.2.8 Książki telefoniczne 
Partnerzy Herbalife Nutrition mogą zamieszczać swoje dane w książkach telefonicznych pod nazwą 
„Niezależny Partner Herbalife Nutrition”. Po tych słowach mogą umieścić tylko następujące informacje: swoje 
nazwisko, adres, numery telefonów i faksu, adres e-mail lub adres strony internetowej. Reklama umieszczona 
w książkach telefonicznych musi być zgodna z wszystkimi zasadami Herbalife Nutrition dotyczącymi reklam. 
Nie wolno używać w niej słowa „Herbalife Nutrition” z wyjątkiem hasła „Niezależny Partner Herbalife Nutrition” 
ani żadnej innej własności intelektualnej Herbalife Nutrition w inny sposób, niż przewidziano w reklamie 
zatwierdzonej przez Herbalife Nutrition. W książkach telefonicznych wolno zamieszczać informacje w działach 
tematycznych pod odpowiednimi hasłami, m.in.: „kosmetyki do włosów”, „kosmetyki do pielęgnacji skóry”, 
„produkty do odżywiania”, „preparaty do kontroli wagi ciała”.  
 
 
6.2.9 Nazwisko lub wizerunek Marka Hughesa 
W żadnej reklamie nie wolno wykorzystywać nazwiska ani wizerunku Marka Hughesa (założyciela Herbalife 
Nutrition).  
 
 
6.2.10 Adresy Herbalife Nutrition 
Partnerzy nie mogą używać, publikować ani promować adresów biur Herbalife Nutrition jako swoich własnych.  
 

 
36 Poradnik Brandingu dla Niezależnych Partnerów Herbalife Nutrition jest dostępny w Galerii Zasobów na www.myherbalife.com/pl-PL. 
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6.2.11 Zakaz wykorzystania własności intelektualnej podmiotów trzecich 
Partnerzy nie mogą wykorzystywać materiałów chronionych prawami autorskimi stron trzecich ani ich znaków 
towarowych, nazw handlowych, nazw produktów (ani ich odmian), tekstów, zdjęć, filmów ani grafik należących 
do lub stworzonych przez podmioty trzecie, chyba że wcześniej uzyskają pisemną zgodę danego właściciela. 
Wszystkie wykorzystane materiały należy odpowiednio oznaczyć jako własność strony trzeciej. Partnerzy 
muszą dostosować się do wszelkich ograniczeń i warunków, jakie posiadacz danej własności intelektualnej 
nałożył na jej wykorzystanie.  
 
 
6.2.12 Rozwiązanie Umowy Partnerskiej  
Jeśli Umowa Partnerska zostanie rozwiązana z dowolnego powodu, Partner musi natychmiast zaprzestać 
wykorzystania własności intelektualnej Herbalife Nutrition oraz zaktualizować swoje dane na wszystkich 
portalach społecznościowych, podając, że nie jest już Niezależnym Partnerem Herbalife Nutrition.  
 
 
6.3 REKLAMA I PROMOCJA 
 
6.3.1 Wzory reklam Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition publikuje różne szablony reklam, które Partnerzy mogą wykorzystywać bez nanoszenia 
żadnych zmian. Wyjątek stanowi jedynie dodanie swojego nazwiska oraz danych kontaktowych. Wzory reklam 
są dostępne na www.myherbalife.com/pl-PL. 
 
 
6.3.2 Reklamy i materiały promocyjne Partnerów  
Herbalife Nutrition przygotowuje materiały promocyjne i narzędzia sprzedaży do wykorzystania przez 
Partnerów w reklamie i promocji ich biznesu. Partnerzy mogą tworzyć swoje własne materiały promocyjne, ale 
muszą zagwarantować, że owe materiały: 
 

• Będą przekazywać prawdziwe i dokładne treści; 
• Nie będą zawierać deklaracji o właściwościach terapeutycznych, leczniczych ani medycznych 

produktów; 
• Nie będą sugerować możliwości zatrudnienia; oraz 
• Będą zgodne ze wszystkimi mającymi zastosowanie zasadami Kodeksu Postępowania i przepisami 

prawa.  
 
 
6.3.3 Umieszczanie materiałów reklamowych 
 
Własność prywatna 
Partnerzy mogą umieszczać materiały reklamowe na obiektach należących do osób prywatnych pod 
warunkiem uzyskania wcześniej pisemnej zgody właściciela – mogą użyć szablonu Herbalife Nutrition „Zgoda 
na umieszczenie reklamy na obiekcie prywatnym”, dostępnego na www.myherbalife.com/pl-PL oraz w Dziale 
Obsługi Partnerów.  
 
Materiały reklamowe umieszczone w prywatnym biurze lub innym lokalu, w którym prowadzi się biznes 
Herbalife Nutrition, nie mogą być widoczne z ulicy ani chodnika. Nie można umieszczać ich w sposób, który 
mógłby rozpraszać kierowców czy przechodniów.  
 
Na żądanie władz, właściciela obiektu lub Herbalife Nutrition, materiały muszą zostać natychmiast usunięte. 
 
Własność publiczna 
Partnerzy nie mogą umieszczać materiałów reklamowych na obiektach publicznych, takich jak słupy 
ogłoszeniowe, latarnie uliczne, sygnalizatory uliczne, parkometry czy znaki drogowe.  
 
 
6.3.4 Emisja reklam 
Partnerzy nie mogą emitować w stacjach telewizyjnych, satelitarnych ani radiowych żadnych nagrań audio czy 
video, w których wspomina się Herbalife Nutrition, jej produkty lub możliwość biznesu, poza następującą 
reklamą: 
 

Niezależny Partner Herbalife Nutrition 
Zadzwoń do mnie, aby uzyskać informacje na temat produktów lub możliwości biznesu 
(nazwisko i numer telefonu Partnera lub adres e-mail) 

 
Jeśli Herbalife Nutrition będzie emitować swoją audycję w telewizji naziemnej lub satelitarnej albo w radio, 
Partnerzy nie mogą ogłaszać się w tej samej stacji na godzinę przed oraz godzinę po zakończeniu emisji 
Herbalife Nutrition.  
 



Strona 34 z 70 Powrót do Spisu Treści 603469-PL-00Q (Corporate Ver. 34P) Aktualizacja 28 January 2021 

6.4 ZACHOWANIE OSOBISTYCH RELACJI 
 

Sprzedaż bezpośrednia polega na osobistych relacjach i znajomości produktów oraz korzyściach, jakie te dwie 
jej cechy zapewniają istniejącym i potencjalnym Klientom. Zasady te chronią kanał sprzedaży bezpośredniej, 
wspierając Partnerów w nawiązywaniu i utrzymywaniu silnych więzi z Klientami. To właśnie relacje z nimi oraz 
z osobiście sponsorowanymi Partnerami pomagają osiągnąć sukces, inspirować kolejne osoby i uzyskać 
najwyższy poziom satysfakcji Klientów.   

 
6.4.1 Oferowanie promocji i ich reklama 
Partnerzy Herbalife Nutrition są niezależnymi przedsiębiorcami i mogą sprzedawać produkty Herbalife 
Nutrition, literaturę wydaną przez Herbalife Nutrition oraz wszelkie materiały promocyjne po cenie, którą uznają 
za słuszną. W Polsce Herbalife Nutrition sugeruje cenę detaliczną, ale jest to jedynie cena rekomendowana, 
która jest zaledwie pewnym wskazaniem wartości. W każdym przypadku Partnerzy Herbalife Nutrition mają 
wolność wyboru i ustalenia ceny detalicznej, po której produkt sprzedają.  
 
Jednakże Partnerzy Herbalife Nutrition są odpowiedzialni za zagwarantowanie, że każda z promocji, którą 
oferują, jest uczciwa, zgodna z prawdą oraz właściwa, niewprowadzająca w żaden sposób w błąd. Promocje 
wprowadzające w błąd szkodzą marce Herbalife Nutrition i biznesom wszystkich Partnerów. Poniżej znajduje 
się otwarta lista przykładów reklam oraz promocji wprowadzających w błąd:  
 

• Promowanie produktu jako „rabat”, choć Partner zawsze sprzedawał dany produkt po tej cenie. 
• Używanie słownictwa promocyjnego jak „aż do X% zniżki” lub „od 50 zł”, gdy taka zniżka dotyczy 

jedynie ograniczonej liczby produktów (mniej niż 10%).   
• Prowadzenie promocji przez czas nieokreślony. Partner zawsze musi określić i ujawnić długość 

trwania promocji. 
• Wyświetlanie ceny, rekomendowanej ceny detalicznej lub „ceny, po której ten produkt jest zwykle 

sprzedawany” z przekreśleniem takiej ceny, gdy Partner nigdy nie promował ani nie sprzedawał tego 
produktu po takiej cenie. 

• Wyświetlanie produktów promocyjnych, gdy Partner ma uzasadnione podstawy sądzić, że nie ma 
odpowiedniej liczby w magazynie, aby móc je dostarczyć po wskazanej cenie, w odpowiednim okresie 
czasu oraz we właściwych ilościach. Gdy jakiekolwiek ilości (albo wszelkie ilości) są nieznane lub 
ograniczone nie wolno sugerować na stronie „kup, póki jeszcze jest w magazynie” i/lub „ilość 
niektórych produktów ograniczona”, i/lub „dostępne tylko przez [X] dni”. 

• Używanie w sposób kłamliwy lub jakikolwiek inny sposób wyrażenia „ograniczona dostępność” albo 
podobnych zwrotów, aby zmotywować klienta do składania zamówień lub do zakupów. 
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Rozdział 7 Wykorzystanie Internetu i marketingu elektronicznego 
 
7.1 ZACHOWANIE PARTNERA 
 
7.1.1 Standardy kultury osobistej 
Partnerzy nie mogą publikować, zamieszczać ani rozpowszechniać w Internecie żadnych materiałów, zarówno 
związanych z Herbalife Nutrition, jak również niezwiązanych, które wedle uznania Herbalife Nutrition są 
nieprawdziwe, oszczercze, uwłaczające, zawierające groźby, obraźliwe, napastliwe, obsceniczne lub 
pornograficzne.  
 
 
7.1.2 Nieautoryzowany dostęp do komputera 
Partnerzy nie mogą: 

• Zakłócać lub podejmować jakichkolwiek działań, które spowodowałyby zakłócenia na:  
- www.herbalife.pl 
- www.myherbalife.com/pl-PL 
- innych stronach zarządzanych przez Herbalife Nutrition lub jej Partnerów.  

• Uzyskać lub starać się zdobyć dostęp do systemu komputerowego lub sieci powiązanych z tymi 
stronami bez wcześniejszej pisemnej zgody Herbalife Nutrition.  

 
 
7.1.3 Dane konsumenta 
Partnerzy nie mogą sprzedawać, wynajmować, handlować ani używać danych konsumenta czy użytkownika 
strony, w tym informacji personalnych (zdefiniowanych w rozdziale 12). Dane te mogą być wykorzystywane 
przez Parnterów wyłącznie w sytuacjach związanych z produktami lub możliwością biznesu Herbalife Nutrition, 
chyba, że chcąc wykorzystać je do innych celów poinformuje się daną osobę o tym fakcie i ma się do tego 
odpowiednią podstawę prawną. Przykładem podstawy prawnej są: 

- zgoda właściciela danych 
- wykorzystanie danych zgodnie z obowiązującym prawem 
- zawarcie umowy (np. umowa o sprzedaży produktów)  
- uzasadniony interes, o ile nie narusza interesu prywatnego właścicela danych 

 

Jeśli dana osoba lub podmiot fizyczny zażąda, by nie wykorzystywać jego informacji, Partner musi natychmiast 
spełnić to żądanie.  
 
 
7.2 STRONY INTERNETOWE PARTNERÓW 
 
7.2.1 Partnerzy muszą ujawnić swoją relację z Herbalife Nutrition 
W celu uniknięcia wprowadzenia w błąd odbiorów treści internetowych (zarówno Klientów Herbalife Nutrition, 
jak również osób z firmą niezwiązanych), Partnerzy prowadzący niezależne strony internetowe, na których 
wykorzystują znaki towarowe Herbalife Nutrition lub oferują albo promują produkty Herbalife Nutrition do 
sprzedaży, muszą jasno i wyraźnie identyfikować się jako Niezależni Partnerzy Herbalife Nutrition.  
 
Partnerzy mają obowiązek: 

• Zamieścić bez wprowadzania żadnych zmian baner typu pop-up (okienko wyskakujące) dostarczony 
przez Herbalife Nutrition, który wyświetla się w sposób wyraźny podczas każdej wizyty na danej 
stronie.  

• Umieścić wyraźne dane: swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres i numer telefonu, 
wraz z określeniem „Niezależny Partner Herbalife Nutrition”. A także  

• Upewnić się, że strona internetowa wizualnie nie jest taka sama bądź podobna do oficjalnej strony 
Herbalife Nutrition: www.herbalife.pl 

Logo „Niezależny Partner Herbalife Nutrition” wraz z imieniem, nazwiskiem i danymi kontaktowymi Partnera, 
w tym z jego numerem telefonu, musi zostać umieszczone w widocznym miejscu w górnej części strony, tak 
żeby było widoczne bez konieczności przewijania strony w dół. Ma zostać przygotowane taką czcionką i w taki 
sposób, by przyciągać uwagę osób odwiedzających stronę internetową. 

Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Partnerów lub wejście na stronę www.myherbalife.com/pl-PL w celu 
otrzymania prawidłowego logo i przewodnika dotyczącego instalacji okienka wyskakującego. 

Nazwa firmowa Partnera oraz adres jego działalności może towarzyszyć, ale nie może zastąpić imienia i 
nazwiska Partnera oraz jego danych kontaktowych, z adresem i numerem telefonu, które muszą wystąpić z 
logo „Niezależnego Partnera Herbalife Nutrition”: 
 

• na stronie głównej;  

• w zakładce „Kontakt” oraz  

• jako element informacji profilowej, dostępnej publicznie.  
 

https://edge.myherbalife.com/vmba/media/02ADB8D5-4EC8-4712-B1F5-2C079418E9F3/Web/General/Original/pl-PL.zip
http://www.herbalife.pl/
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Zabrania się umieszczania postów anonimowych lub pod pseudonimem.  
 

Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, zażądać od Partnerów modyfikacji ich 
stron internetowych w taki sposób, aby były one zgodne z zasadami Kodeksu Herbalife Nutrition. 
 
 
7.2.2 Nazwy domen, adresy email, strony internetowe  
Partnerzy nie mogą wykorzystywać własności intelektualnej Herbalife Nutrition w swoich:  

• Nazwach domen internetowych (URL).  

• Tytułach stron na stronie internetowej (w tym na stronie głównej), z wyjątkiem stosowania się do 
zasady 7.2.7. 

• Adresach email. 
 
Przykładowo, nie można używać następujących pojęć stanowiących własność intelektualną Herbalife 
Nutrition:  

• Słowa „Herbalife Nutrition”; 

• Nazw produktów Herbalife Nutrition. 
 
Partner łamiący tę zasadę musi przenieść nazwę domeny lub konto email na rzecz Herbalife Nutrition, na 
żądanie firmy i bez żadnych kosztów dla Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition zastrzega sobie inne prawa i 
środki zaradcze. 
 
Partnerzy mogą prowadzić własne strony internetowe, ale nie więcej niż tylko jeden Partner może być 
właścicielem danej strony, realizować na niej zadania i jakiekolwiek z nią związane czynności. 
 
 
7.2.3 Linki  
Partnerzy mogą umieszczać na swojej stronie internetowej linki do:  

• Strony głównej na Herbalife.com (lub innych stron tworzonych i utrzymywanych przez Herbalife 
Nutrition).  

• Innych stron utrzymywanych przez Partnera w celu promowania produktów i możliwości biznesu 
Herbalife Nutrition.  

• Stron podmiotów trzecich, które pomagają Partnerowi w promowaniu produktów i możliwości biznesu 
Herbalife Nutrition, o ile strony te są zgodne z zasadą 7.2.4.  

 
Partnerzy nie mogą używać znaków towarowych, nazw handlowych ani nazw produktów innych podmiotów w 
swoich:  

• Nazwie domeny internetowej (URL). 

• Tytułach stron na stronie internetowej (w tym na stronie głównej). 

• Adresach email. 

• Znacznikach umożliwiających ustalenie tytułu strony i meta znacznikach.37  
 
 
7.2.4 Reklamy podmiotów trzecich na stronie internetowej Partnera  
Partnerzy mogą zamieszczać reklamy podmiotów trzecich na stronach internetowych, które wykorzystują  
w związku z biznesem Herbalife Nutrition, o ile, wedle wyłącznego uznania Herbalife Nutrition, reklamy te NIE:  
 

1. Dotyczą organizacji religijnych, politycznych ani handlowych. 
2. Szkodzą reputacji Herbalife Nutrition lub jej Partnerów. 
3. Niewłaściwie wykorzystują własność intelektualną Herbalife Nutrition.  
4. Bezpośrednio lub pośrednio promują inne: 

 
a. firmy sprzedaży bezpośredniej lub MLM niezależnie od tego, jakie produkty oferują; oraz 
b. produkty konkurencyjne wobec oferty Herbalife Nutrition, takie jak: 

• produkty zastępujące posiłek, 

• suplementy diety, 

• kosmetyki.  
 
 
7.2.5 Biznes międzynarodowy  
Partnerzy prowadzący lub chcący prowadzić swój biznes na rynku międzynarodowym poprzez własne lub 

inne strony internetowe mogą sprzedawać wyłącznie te produkty, które spełniają wszystkie normy prawne 

obowiązujące w kraju, do którego kierują swój przekaz.  

 
37 Jedyny wyjątek od tej zasady to sytuacja, gdy Partner uzyskał wcześniej pisemną zgodę od właściciela. Partner powinien zabezpieczyć 

Herbalife Nutrition przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi wskutek wykorzystania przez niego znaków towarowych, nazw 
handlowych czy nazw produktów podmiotów trzecich.  
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7.2.6 Polityka prywatności, powiadomień i zgodności na stronach internetowych  

Partnerzy muszą umieścić w widocznym miejscu na swojej indywidualnej stronie internetowej „Politykę 
prywatności”, która:  
 

• Informuje konsumentów, że ich dane osobowe są przechowywane; 

• Jak te dane będą wykorzystywane i komu będą udostępniane (w tym Herbalife Nutrtion)  

• Zawiera wszelkie inne informacje, które powinny być przekazane odbiorcom zgodnie z prawem 
ochrony danych i prywatności 

• Spełnia wymogi prawne obowiązujące w danym kraju, w którym biznes jest prowadzony.  
 
 
7.2.7 Reklamy w wyszukiwarkach i optymalizacja 
Partnerzy nie mogą posługiwać się żadnymi oszustwami ani metodami wprowadzającymi w błąd w celu 
poprawienia swojego pozycjonowania w wyszukiwarkach.  
 
Ponadto, Partnerzy mają obowiązek umieścić następujące oświadczenie w opisie na stronie dowolnego 
wyniku wyszukiwania:  
 

 
„To jest strona Niezależnego Partnera Herbalife Nutrition (zamieszczenie samego imienia i nazwiska 

Partnera jest w tym miejscu opcjonalne).” 
 
Partnerzy są zobowiązani identyfikować siebie oraz wyświetlać określenie „Niezależny Partner Herbalife 
Nutrition " w tagach tytułów, a także w opisie na stronie dowolnego wyniku wyszukiwania. 
 
 
7.2.8 Przenoszenie witryn internetowych Partnerów  
Partner, który zamierza sprzedawać produkty Herbalife Nutrition poprzez witrynę internetową, która była 
wcześniej własnością innego Partnera - obecnego lub byłego („dana witryna internetowa”)38, musi uprzednio 
uzyskać pisemną zgodę Herbalife Nutrition przed rozpoczęciem prowadzenia tej witryny w związku ze swoją 
działalnością Partnera Herbalife Nutrition. Zgoda Herbalife Nutrition nie może być bezzasadnie 
wstrzymywana ani opóźniana. Formularz zgody na przeniesienie witryny internetowej („Formularz zgody”) 
jest dostępny na www.myherbalife.com/pl-PL. 
 
Aby chronić integralność Planu Sprzedaży i Marketingu, Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do odmowy 
wyrażenia zgody na prowadzenie danej witryny internetowej w związku z działalnością Partnera Herbalife 
Nutrition. Prosimy zapoznać się z Formularzem zgody, gdzie podajemy przykładowe sytuacje, w których firma 
może odmówić zgody. 
 
Nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do poważnych sankcji, w tym między innymi do zawieszenia 
możliwości składania zamówień oraz zakończenia Umowy Partnerskiej.  
 
 
7.3  ZAKAZ SPRZEDAŻY NA AUKCJACH I SERWISACH SPRZEDAŻOWYCH ONLINE STRON TRZECICH 
(ZWANYCH ŁĄCZNIE “WITRYNAMI STRON TRZECICH”) 
Należy dołożyć wszelkich starań, by działania marketingowe i oferty sprzedaży produktów Herbalife Nutrition, 
zarówno online, jak również offline, były zgodne ze standardami jakości produktów Herbalife Nutrition, 
pomagały promować wartości i wizerunek naszej marki oraz pozostawały w zgodzie z pozycjonowaniem 
naszych produktów. Dlatego nie wolno składać nielegalnych, fałszywych lub nieodpowiednich oświadczeń na 
temat produktów Herbalife Nutrition ani wiązać naszych produktów z innymi, przy których zastosowano takie 
oświadczenia. Ponadto, cała sprzedaż musi wspomagać budowanie i wzmacnianie obsługi klienta poprzez 
osobiste relacje Partnerów z klientami - jest to podstawowy element „Przewagi dzięki Partnerom”.  
 
Herbalife Nutrition uznaje rosnące znaczenie handlu elektronicznego jako kanału dystrybucji 
wykorzystywanego przez Partnerów do sprzedaży produktów Herbalife Nutrition w Internecie. Jest to jeden z 
powodów, dla których Herbalife Nutrition zainwestowała znaczne kwoty w opracowanie „GoHerbalife.com”, 
dedykowanej i zgodnej z prawem platformy sprzedaży online, z której Partnerzy mogą korzystać bezpłatnie.* 
 
Natomiast prowadzenie sprzedaży poprzez witryny internetowe stron trzecich osłabia osobistą relację między 
Partnerem a Klientami, jak również markę i wizerunek Herbalife Nutrition. Dzieje się tak z różnych powodów, 
między innymi: 
 

(i) na witrynach stron trzecich widnieje nazwa i logo ich właścicieli; 

 
38 Witryna internetowa jest zdefiniowana jako zbiór publicznie dostępnych, połączonych ze sobą stron internetowych, mających wspólną 

nazwę domeny lub adres URL, które są wykorzystywane do sprzedaży produktów Herbalife Nutrition. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75URTNKUEhSQURDUTYyMkIyWE1CUEtPWjBVWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75URTNKUEhSQURDUTYyMkIyWE1CUEtPWjBVWS4u
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(ii) często pojawiają się tam nieodpowiednie oświadczenia na temat jakości lub wydajności 
produktów, które w niektórych wypadkach mogą być fałszywe lub niezgodne z prawem;   

(iii) produkty Herbalife Nutrition są prezentowane w kontekście niezgodnym z pożądanym 
pozycjonowaniem i wizerunkiem naszych produktów.  

 
W związku z tym: 
 

◼ Partnerzy mogą sprzedawać produkty Herbalife Nutrition online poprzez: 
a) Swoje własne, niezależne sklepy internetowe, spełniające stosowne wymogi Herbalife 

Nutrition odnośnie jakości, obsługi klienta i standardów technologicznych 

b) lub poprzez GoHerbalife.com39 
 

◼ Partnerzy nie mogą (bezpośrednio lub przez pośrednika czy różne instrumenty) oferować lub ułatwiać 

oferowania żadnych produktów Herbalife Nutrition do sprzedaży, zarówno poprzez składanie lub 

przyjmowanie ofert licytacji, jak również oferowanie produktów na sprzedaż po ustalonej cenie na 

stronach serwisów aukcyjnych i sprzedażowych należących do osób trzecich, na których widnieje 

nazwa, logo lub inny znak umożliwiający ich identyfikację jako witryn internetowych stron trzecich.  

 
7.4 EMAIL 
Poniższe zasady, stanowiące uzupełnienie stosownych przepisów prawa, dotyczą Partnerów, którzy wysyłają 
maile odnośnie produktów lub możliwości biznesu Herbalife Nutrition.  
 
Partnerzy muszą także przestrzegać warunków użytkowania wszystkich dostawców usług e-mail używanych 
w ich działalności Herbalife Nutrition. 
 
 
7.4.1 Wymogi oraz ograniczenia 

1. Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Partnerów, a dotyczące Herbalife Nutrition musza 
spełniać następujące wymagania: 

a. Partnerzy muszą ujawniać pochodzenie treści każdej przesyłanej przez nich wiadomości e-
mail; 

i. jej źródło i przeznaczenie załączników (w tym nazwa domeny źródłowej oraz adres mailowy, 
z którego otrzymali tę wiadomość)  

ii. Pole „Od” musi wyraźnie identyfikować Partnera jako nadawcę wiadomości 
b. Temat wiadomości e-mail nie może wprowadzać w błąd 

 
2. Kolejne wymagania dotyczą wiadomości e-mail wysyłanych przez Partnerów, które maja charakter 

komercyjny, niezależnie od faktu, czy wiadomości te są wiadomościami zbiorowymi, a odbiorcy są 
firmami, czy też osobami fizycznymi. E-mail komercyjny, to taki, który ma charater reklamy lub 
promocji produktu, czy też usługi, w tym strony interenetowe o treści komercyjnej  
E-mail komercyjny może promować Herbalife Nutrtion. Nawet jeśli jednocześnie zawiera w sobie treści 
niekomercyjne, nadal uznawany jest e-mail komercyjny. 

a. Każda wiadomość komercyjna musi zawierać prawidłowy adres pocztowy Partnera 
b. Każda wiadomośc musi zawierać wyraźną informację nt. tego jak zrezygnować z 

otrzymywania wiadomości komercyjnych Wiadomość musi zawierać zwrotny adres e-mail lub 
mechanizm internetowy, który może być użyty przez odbiorcę w celu przesłania żądania o nie 
wysyłanie do niego w przyszłości wiadomości komercyjnych drogą elektroniczną (każdy z nich 
jest mechanizmem rezygnacji). Wszystkie mechanizmy rezygnacji muszą mieć możliwość 
przetwarzania żądań rezygnacji przez co najmniej 30 dni od wysłania wiadomości. 

i. Wszystkie żądania rezygnacji muszą być realizowane bez zbędnej zwłoki, a Partnerzy muszą 
zaprzestać inicjowania lub wysyłania komercyjnych wiadomości e-mail do tych osób. 

ii. Mechanizm rezygnacji nie może być uciążliwy i nie może wymagać od odbiorcy podjęcia 
innych działań niż wysłanie e-maila zwrotnego lub odwiedzenie strony internetowej jako 
warunku rezygnacji. Aby móc zrealizować prośbę o rezygnację nie można żądać ani wymagać 
podawania od odbiorców danych osobowych poza adresem e-mail,. 

iii. Partnerzy nie mogą pobierać opłaty za realizację wniosku o rezygnację. 
iv. Każdy Partner musi utworzyć i aktualizować własną listę adresów mailowych, pod które nie 

można wysyłać wiadomości komercyjnych ("Lista DNE", czyli „Do not email list) oraz wybrać 
odpowiednie narzędzie do e-mail marketingu, by na bieżąco realizować przychodzące 
żądania  
 

3. Partnerzy nie mogą wysyłać komercyjnych wiadomości e-mail, z wyjątkiem sytuacji: 
i. Gdy Partner ma relację biznesową z odbiorcą nawiązaną podczas transakcji zakupu 

produktów Herbalife Nutrition (podczas gromadzenia danych odbiorcy, otrzymał informację o 

 
39 GoHerbalife jest dostępne na wybranych rynkach. 
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możliwości nieodpłatnej rezygnacji ze zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze 
komercyjnym), lub 

ii. Partner jest przyjacielem lub członkiem rodziny odbiorcy, lub 
iii. Odbiorca dostarczył wcześniejszą zgodę na otrzymanie wiadomości o charakterze 

komercyjnym, która nie została wycofana. Treść zgody musi wyraźnie wskazywać, że chodzi 
o wiadomości dotyczące Herbalife Nutrition.   
 

4. Partnerzy nie mogą pozyskiwać adresów e-mail za pośrednictwem programów sczytujących, ataków 
słownikowych, czy zbieranie adresów e-mail metodą brute force  
i. "Pozyskiwanie adresów e-mail za pośrednictwem programów sczytujących" to użycie 

zautomatyzowanych środków do zbierania adresów e-mail wymienionych na stronie 
internetowej lub w usłudze online, gdy ta strona internetowa lub usługa zawiera informację, 
że nie zezwala na przekazywanie, sprzedaż czy inną metodę przenoszenia informacji dot. 
adresów e-mail w celu inicjowania komercyjnych wiadomości e-mail. 

ii. "Atak słownikowy" odnosi się do zautomatyzowanych środków używanych do generowania 
możliwych adresów e-mailowych poprzez łączenie nazw, liter i cyfr w liczne permutacje. 

iii. "Metoda brute force" odnosi się do automatycznych lub ręcznych prób odkrywania możliwych 
adresów e-mail przez zeskanowanie publicznie dostępnych stron internetowych w celu 
uzyskania ciągów tekstowych ze znakiem "@". 
 

5. Partnerzy nie mogą korzystać ze skryptów ani innych automatycznych sposobów rejestrowania się na 
wiele kont e-mail lub kont użytkowników online, z których można wysyłać komercyjne wiadomości e-
mail. 
 

6. Partnerzy nie mogą sprzedawać, dzierżawić, wymieniać ani w inny sposób przekazywać adresu e-
mail osoby trzeciej, chyba że mają pisemną zgodę tej osoby. Każda zgoda wygasa jednak wraz z 
wysłaniem wniosku o rezygnację 

 
 
7.4.2 Powiadomienie o konieczności zaprzestania mailingu  
Partnerzy muszą natychmiast zaprzestać wysyłania e-maili, jeśli otrzymają z Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych powiadomienie dotyczące swoich praktyk związanych z ich wysyłką.Muszą także niezwłocznie 
zgłaszać do Herbalife Nutrition wszelkie tego typu powiadomienia dzwoniąc na numer 22 703 76 00, w ciągu 
24 godzin od ich otrzymania. 
 
 
7.5 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
Poniższe zasady dotyczą Partnerów korzystających z portali społecznościowych, takich jak Twitter, YouTube  
Facebook, Pinterest i Snapchat czy innych form komunikatorów online typu blogi. Zasady te są, jako dodatek 
do stosownych regulacji prawnych.  
 
 
7.5.1 Odpowiedzialność za zamieszczane posty  
Partnerzy są odpowiedzialni za wszystkie treści związane z Herbalife Nutrition, które zamieszczają online. 
Jeśli wykorzystują media społecznościowe do prowadzenia biznesu Herbalife Nutrition, muszą podać swoje 
nazwisko oraz jasno i wyraźnie określić siebie mianem „Niezależnego Partnera Herbalife Nutrition”.  
 
 
7.5.2 Media społecznościowe jako forum sprzedaży i promocji  

Nie można wykorzystywać portali społecznościowych do przeprowadzania transakcji sprzedaży produktów 
Herbalife Nutrition. Partnerzy mogą prowadzić sprzedaż produktów wyłącznie ze swoich stron internetowych.  
 
 
7.5.3 Posty i oświadczenia 
Wszystkie posty zamieszczane w mediach społecznościowych przez Partnerów muszą być dokładne  
i zgodne z prawdą. Wszystkie oświadczenia, stwierdzenia, historie dotyczące produktów i osobistych 
sukcesów muszą pozostawać w zgodzie z Zasadami Kodeksu Postępowania, w tym Zasad dotyczących 
Oświadczeń. Prosimy o zapoznanie się z Sekcją 6.1 Deklaracje i Oświadczenia. 
 
 
7.5.4 Wykorzystanie z własności intelektualnej Herbalife Nutrition 
Nazwy profili w mediach społecznościowych oraz zamieszczane posty muszą spełniać wymagania Zasady 
6.2 Wykorzystanie własności intelektualnej Herbalife Nutrition, w tym zasady, że Partnerzy mogą posługiwać 
się nazwą handlową „Herbalife Nutrition” tylko w sposób, który jasno identyfikuje ich jako Niezależnych 
Partnerów Herbalife Nutrition.  
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Przykłady nieautoryzowanego użycia nazwy handlowej Herbalife Nutrition w nazwach profili/postach w 
mediach społecznościowych: 
 

• „Wyzwanie na Odchudzanie Herbalife Nutrition” 

• „Strona Herbalife Nutrition” 

• „Porozmawiajmy o Herbalife Nutrition”  
 
Przykłady autoryzowanego użycia nazwy handlowej Herbalife Nutrition w nazwach profili/postach w mediach 
społecznościowych: 
 

• „Niezależny Partner Herbalife Nutrition - Wyzwanie na Odchudzanie” 

• „Strona Herbalife Nutrition - Niezależny Partner Herbalife Nutrition” 

• „Porozmawiajmy o Herbalife Nutrition - Niezależny Partner Herbalife Nutrition” 

• #HerbalifeNutrition 

• #TeamHerbalife 

• #JestemHerbalife  
 
Partnerzy mogą odpowiedzieć na post zamieszczając link do oficjalnych stron Herbalife Nutrition bądź postów 
zamieszczonych przez Herbalife Nutrition. 
 
 
7.5.5 Zdjęcia, nagrania video i audio 
Partnerzy mogą zamieszczać materiały audio/video na YouTube i podobnych portalach społecznościowych 
pod warunkiem, że ich treść pozostaje w zgodzie z Kodeksem Postępowania.   
 
Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do oceny, czy nagranie lub zdjęcie 
(włącznie z ich sposobem użycia) nie naruszają Kodeksu Postępowania ani nie szkodzą reputacji Herbalife 
Nutrition. Herbalife Nutrition zastrzega sobie także prawo do usuwania takich zdjęć czy nagrań. Wykorzystując 
zdjęcia lub nagrania innych osób, Partnerzy muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących 
ochrony prywatności i własności intelektualnej, Zasad Kodeksu Postępowania oraz regulaminów mediów 
społecznościowych.  
 
 
7.5.6 Warunki użytkowania serwisów społecznościowych 
Partnerzy muszą przestrzegać warunków użytkowania, warunków świadczenia usług, wytycznych  
i wszelkich innych regulaminów platform i serwisów mediów społecznościowych wykorzystywanych w ich 
działalności Herbalife Nutrition. 
 
 
7.5.7 Profesjonalizm 
Partnerzy nie powinni odpowiadać osobom zamieszczającym negatywne posty na temat ich samych, innych 
Niezależnych Partnerów czy Herbalife Nutrition. Negatywne posty można zgłaszać na adres email: 
DECPoland@herbalife.com. 
 

 

7.5.8 Zakaz kupowania obserwatorów i polubień w mediach społecznościowych 

Partnerzy nie mogą kupować osób obserwujących ani polubień40ani stosować żadnych innych podstępnych 
metod służących zwiększeniu popularności swoich kont czy stron w mediach społecznościowych. 
 
 
7.5.9 Zakaz targetowania obserwatorów na portalach społecznościowych 
Partnerzy nie mogą systematycznie targetować innych Partnerów ani osób ich obserwujących w celu 
sprzedaży produktów Herbalife Nutrition lub zdobycia kontaktów. Zakazuje się także regularnego wysyłania 
wiadomości – ręcznie, za pomocą automatycznych aplikacji i oprogramowania - innym Partnerom  
z zamiarem sprzedaży produktów Herbalife Nutrition lub rekrutacji. 
 
 
7.5.10 Zakaz eksploracji danych i korzystania z oprogramowania przeszukującego strony internetowe 
Partnerzy, wykorzystujący media społecznościowe do prowadzenia swojego biznesu Herbalife Nutrition, 
muszą przestrzegać polityki prywatności każdego z portali oraz regulaminów dostawców usług 
internetowych. Eksploracja i wydobywanie danych (w tym użycie robotów, pająków i pełzaczy 
internetowych oraz botów indeksujących) uważa się jako metody nieuczciwe i zakazane. 
 

 
40 Obserwator jest osobą subskrybującą Twoje konto w mediach społecznościowych w celu otrzymywania od Ciebie aktualizacji. Na 

Facebooku osoba, które polubiła Twój profil lub stronę, jest określana mianem „znajomego, fana, osoby obserwującej”.  Polubienie to 
działanie, które może wykonać użytkownik Facebooka, Twittera lub Instagramu. Zamiast pisać komentarz lub udostępniać post, może 
kliknąć „Lubię to”, by szybko okazać swoją aprobatę.   

mailto:DECPoland@herbalife.com


Strona 41 z 70 Powrót do Spisu Treści 603469-PL-00Q (Corporate Ver. 34P) Aktualizacja 28 January 2021 

 
7.5.11 Zakaz niestosownych praktyk komunikacyjnych 
Partnerzy wykorzystujący media społecznościowe do prowadzenia swojego biznesu Herbalife Nutrition, 
muszą przestrzegać regulaminów dotyczących komunikacji każdego z portali. Wysyłanie niechcianych 
komercyjnych wiadomości jest generalnie zakazane. Partnerzy muszą uzyskać zgodę odbiorców na 
kontaktowanie się z nimi oraz respektować ich żądanie zaprzestania kontaktu.  
 
 
7.6 TELEMARKETING 
 

Przepisy prawa nakładają różne ograniczenia na działania w zakresie telemarketingu. Poniższe zasady 
mają ułatwić Partnerom dostosowanie się do nich, ale nie stanowią porady prawnej. Partnerzy są 
odpowiedzialni za znajomość i przestrzeganie wszystkich przepisów prawa dotyczących telemarketingu.  

 
Nawiązując współpracę z dostawcą usług telemarketingowych, Partnerzy muszą upewnić się, czy jego usługi 
pozostają w zgodzie z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Działania lub zaniechania 
działań dostawcy będą uznawane za działania lub zaniechania działań danego Partnera.  
 
 
7.6.1 Definicje 
 
Autodialer 
Urządzenie lub oprogramowanie, które w sposób automatyczny wybiera numery telefonów, włącznie  
z urządzeniami komputerowymi, które wyposażone są w funkcję wybierania numerów. Dotyczy to zarówno 
urządzeń z zaprogramowaną listą numerów telefonów, jak i urządzeń wybierających numery w sposób losowy. 
41  
 

Rozsyłanie faksów (Broadcast Fax lub Blast Fax) 
Wysyłanie informacji za pomocą faksu do odbiorców, którzy nie zamówili tychże informacji. Dotyczy to również 
korzystania z urządzeń lub oprogramowania wysyłających informacje do wielu użytkowników. 
 
Ustanowione relacje biznesowe  
Relacje biznesowe, które zostały nawiązane uprzednio pomiędzy Partnerem i użytkownikiem numeru telefonu, 
oparte o:  
 

• zakup lub transakcję dokonane w okresie 18 miesięcy poprzedzających rozmowę telefoniczną, o ile 
relacje te nie zostały już zakończone;  

• zapytanie od użytkownika o produkt lub usługę w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozmowę 
telefoniczną, o ile relacje te nie zostały już zakończone. 

 

(Jeśli użytkownik zgłosi zastrzeżenie swojego numeru, by nie wykonywać już do niego połączeń 
telefonicznych, takie zastrzeżenie kończy ustanowione relacje biznesowe nawet wtedy, gdy użytkownik 
pozostaje we współpracy z Partnerem).  
 
Uprzednia zgoda 
Pisemna zgoda pomiędzy Partnerem i konsumentem jednoznacznie potwierdzająca zgodę na kontakt 
Partnera dotyczący produktów lub możliwości biznesowych Herbalife Nutrition, ze wskazaniem numeru 
telefonu lub faksu, na który taki kontakt może zostać nawiązany.  
 
Telemarketing 

Akt sprzedaży, oferowania, promowania lub udzielania informacji o produkcie lub usłudze za pomocą 

rozmowy telefonicznej, usługi tekstowej SMS, faksu, autodialera, nagranej wiadomości itp.  

 
 
7.6.2 Wymogi dotyczące telemarketingu 
Partnerzy są zobowiązani do wprowadzenia w życie wszelkich przepisów i regulacji dotyczących 
telemarketingu, dostępu do urzędowych list numerów zastrzeżonych oraz prowadzenia i utrzymywania 
własnych list. Wymaganie to dotyczy zarówno prowadzenia rozmów telefonicznych, jak i wszelkich innych 
metod komunikacji telemarketingowej.  
 
Partnerzy mogą kontaktować się za pomocą telefonu lub faksu wyłącznie z tą osobą lub podmiotem, których 
numer nie figuruje na liście numerów zastrzeżonych oraz z którymi Partnerzy pozostają w ustanowionych 

 
41 Obejmuje to programy komputerowe, takie jak:  

• Programy predykcyjne – które wybierają numery telefoniczne, gdy telemarketer rozmawia z innym Klientem, przewidując, ile 
czasu zajmie Klientowi odebranie połączenia oraz kiedy telemarketer będzie wolny, by nawiązać kolejną rozmowę.  

• Programy z funkcją podglądu – które wyświetlają kolejne numery telefonów na ekranie komputera telemarketera i wybierają je, 
gdy telemarketer je zatwierdzi. 
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relacjach biznesowych lub osobistych i wyrazili oni uprzednią zgodę na prowadzenie takich rozmów i zgoda ta 
nie została później wycofana.  
 
Partnerzy prowadzący usługę telemarketingową są zobowiązani: 
 

• do nabycia i utrzymywania urzędowych list numerów zastrzeżonych w każdym z krajów, w którym 
prowadzą działalność; 
 

• do aktualizacji i porządkowania rejestrów oraz wprowadzania nowo rejestrowanych numerów  
co najmniej raz na 28 dni; 

 

• do założenia swojego konta sprzedawcy w rejestrze numerów zastrzeżonych (Partnerzy są 
zobowiązani do udostępnienia w nim swoich danych identyfikacyjnych, w szczególności nazwy 
podmiotu i nazwiska osoby odpowiedzialnej)42;  

 

• do uiszczania opłat z tytułu dostępu do bazy numerów zastrzeżonych; 
 

• do utrzymywania własnych list numerów zastrzeżonych obejmujących numery telefonów 
użytkowników, którzy zastrzegli swoje numery przed kontaktem telefonicznym; 

 

• do wprowadzenia w życie wszelkich regulacji i przepisów dotyczących list numerów zastrzeżonych  
i innych przepisów dotyczących telemarketingu; 

 

• do przeszkolenia personelu prowadzącego rozmowy telefoniczne w zakresie odpowiedzialności 
spoczywającej na Partnerze w obliczu istniejących przepisów. 

 

Partnerzy nie mogą korzystać z żadnych numerów telefonów dostarczonych przez podmioty trzecie, jeśli te 
numery figurują na urzędowych lub własnych listach numerów zastrzeżonych.  
 

Partnerzy są zobowiązani do przestrzegania dodatkowych bądź innych przepisów w przypadku wykonywania 
połączeń krajowych lub zagranicznych. Partnerzy są odpowiedzialni za wdrożenie regulacji dotyczących list 
numerów zastrzeżonych oraz za ich przestrzeganie. 
 
 
7.6.3 Autodialery 
Partnerzy nie mogą używać autodialera do wykonywania połączeń i rozmów dotyczących produktów  
i możliwości biznesowych Herbalife Nutrition.  
 
 
7.6.4 Odtwarzane wiadomości  
Partnerzy nie mogą wykonywać w związku z biznesem Herbalife Nutrition połączeń z odtworzoną, wcześniej 
zarejestrowaną wiadomością oraz wiadomością odczytywaną przez skomputeryzowany system głosowy.   
 
 
7.6.5 Niezamawiany faks 

• Partnerzy nie mogą rozsyłać faksów za pomocą Broadcast Fax, Blast Fax, lub innych podobnych usług 
wysyłających niezamówione informacje. 

• Partnerzy mogą wysyłać wiadomości faksem wyłącznie do tych użytkowników, z którymi posiadają 
ustanowione relacje biznesowe, i którzy wyrazili uprzednią zgodę na otrzymywanie takich informacji 
zapomocą faksu i zgoda ta nie została później wycofana.  

• Wysyłając faks do użytkowników z ustanowionymi relacjami biznesowymi, Partner korzysta  
z numeru, który: 
o został podany dobrowolnie przez użytkownika lub 
o ze spisu, ogłoszenia lub strony internetowej użytkownika, z którym uprzednio nawiązano 

ustanowione relacje biznesowe i który udostępnił swój numer faksu dobrowolnie.  

• Wszystkie wiadomości faksowe muszą zawierać: 
o Jasną i czytelną informację na pierwszej stronie, że odbiorca może zastrzec swój numer przed 

wykorzystaniem go w przyszłości do wysyłania podobnych informacji – w takim przypadku 
powtórne użycie numeru odbiorcy i niezastosowanie się do jego prośby w ciągu 30 dni jest 
bezprawne.  

o Kontaktowy numer telefonu i numer faksu Partnera w celu zgłoszenia zastrzeżenia przez 
użytkownika. 

o Co najmniej jeden bezpłatny mechanizm zgłaszania zastrzeżenia numeru, taki jak strona 
internetowa, poczta elektroniczna lub bezpłatny numer telefonu. 

• Partnerzy mają obowiązek zbierania zastrzeżeń numerów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
Zastrzeżenia takie muszą być w pełni uhonorowane w ciągu 30 dni.  

• Wszystkie wiadomości wysłane faksem muszą zawierać (w nagłówku lub w stopce każdej strony lub 
na pierwszej stronie faksu):  
o Datę i godzinę, o której faks został wysłany; 

 
42 Partnerzy nie mogą określać Herbalife Nutrition mianem „Sprzedawcy” ani „Klienta”.  
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o Identyfikację nadawcy (w tym nazwę Partnera, nazwisko lub nazwę firmy) oraz 
o Numer telefoniczny maszyny wysyłającej faks i numer telefoniczny Partnera. 

 
 
7.6.6 Zawiadomienia urzędowe 
Partnerzy muszą natychmiast zaprzestać działalności telemarketingowej w przypadku otrzymania 
jakichkolwiek pism urzędowych dotyczących wątpliwości związanych z prowadzonym przez nich 
telemarketingiem. Muszą także od razu zgłosić wszystkie takie zawiadomienia do Herbalife Nutrition.  
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Rozdział 8 Kluby Odżywiania  
 

Wielu Partnerów wykorzystuje Kluby Odżywiania jako skuteczną i przynoszącą sukcesy metodę prowadzenia 
biznesu. Celem Klubu jest zaprezentowanie i sprzedaż produktów Herbalife Nutrition nowym  
i dotychczasowym Klientom. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę działania Klubów, która jednak nie 
zastąpi intensywnego szkolenia, jakie Partnerzy przechodzą w ramach programu Klubów Odżywiania.  

 
Klub Odżywiania („Klub”) zapewnia nieformalną atmosferę sprzyjającą: 

• Wprowadzeniu potencjalnych Partnerów do Herbalife Nutrition; 
• Dzieleniu się przepisami i zastosowaniami produktów Herbalife Nutrition; 
• Wyznaczaniu celów prowadzących do zdrowego stylu życia; 
• Udziałowi w aktywnościach sprzyjających zdrowiu. 
• Nawiązywaniu przyjaźni z osobami, które mają wspólne cele dotyczące stylu życia; 
• Spotkaniom towarzyskim; 
• Rozmowom o prawidłowym odżywianiu; 
• Poznawaniu wartości regularnych ćwiczeń fizycznych; 
• Planowaniu strategii służących osiągnięciu zdrowego stylu życia.  

 
Działania Klubu muszą pozostawać w zgodzie z niniejszymi zasadami. Herbalife Nutrition ma wyłączne prawo 
wedle własnego uznania określać, czy dany Klub działa zgodnie z zasadami. 
 
8.1 ZASADY OGÓLNE  
 
8.1.1 Kontrole 
Partnerzy muszą współpracować z Herbalife Nutrition, gdy firma przeprowadza okresową kontrolę Klubu. 
 
Przyjmują także do wiadomości i akceptują fakt, że w ramach kontroli Herbalife Nutrition może korzystać z 
pomocy stron trzecich, np. poprzez wykorzystanie „tajemniczych Klientów”. 
 
 
8.1.2 Szkolenia 
Partner prowadzący Klub Odżywiania musi zostać przeszkolony przez dysponującego stosowną wiedzą 
Partnera ze swojej nadrzędnej organizacji lub w ramach firmowych szkoleń organizowanych lokalnie przez 
Herbalife Nutrition. Ostateczna odpowiedzialność za przeszkolenie Partnera prowadzącego Klub spoczywa 
na pierwszym członku TAB Team z nadrzędnej organizacji.   
 

Partnerzy mogą oferować opcjonalne szkolenie za opłatą, pod warunkiem, że opłata nie przekracza kosztów 
własnych Partnera związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia. 43 
 
 
8.1.3 Pracownicy 
Wyłącznie Niezależni Partnerzy Herbalife Nutrition mogą prowadzić Kluby. Nie mogą oni zatrudniać 
pracowników do pomocy w jakichkolwiek działaniach Klubu.  
 
 
8.1.4 Zakaz promowania Klubów jako franczyzy 
Partnerzy nie mogą mówić ani sugerować, że Klub jest franczyzą i nie mogą pobierać opłat lub płatności od 
innych Partnerów za pomoc lub poradę związaną z otwarciem lub prowadzeniem Klubu (inne niż dozwolone 
w Regule 8.1.2 Szkolenia). 
 
Kluby nie są franczyzą i różnią się od franczyzy pod wieloma względami, między innymi:  
• Herbalife Nutrition nie pobiera od Partnerów opłat za otwarcie Klubu ani bieżących opłat 

franczyzowych. 
• Partnerzy nie są zobowiązani do dokonywania zakupów w Herbalife Nutrition. 
• Kluby nie podlegają przepisom dotyczącym franczyzy, które wymagają między innymi przedstawienia 

potencjalnym nabywcom dokumentu ujawniającego franczyzę.  
 
 
8.1.5 Niezależna działalność biznesowa 
Partnerzy to niezależni przedsiębiorcy, a ich Kluby są niezależne od Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition nie 
zatwierdza, nie autoryzuje i nie ręczy za działania prowadzone w Klubie ani nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za działalność Klubów Odżywiania 

 
43 Partnerzy muszą przechowywać szczegółowe zapisy i dokumentację uzupełniającą przez okres trzech (3) lat, wyszczególniając ich 

bieżące koszty i pobierane opłaty. Herbalife Nutrition może zażądać kopii w celu weryfikacji zgodności z Zasadą 3.3.1 Sprzedaż 
narzędzi biznesowych nie dla zysku i zasadą 5.1.1 Przywództwo w organizacji i Szkolenia, które zabraniają Partnerom czerpania 
korzyści ze sprzedaży narzędzi biznesowych, szkoleń lub spotkań. 
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8.1.6 Główny operator Klubu 
Jeden Partner musi zostać wyznaczony jako główny operator Klubu i przyjąć pełną odpowiedzialność za 
wszystkie działania Klubu oraz je nadzorować. 44  
 
Jeśli wielu Partnerów prowadzi swoje Kluby we wspólnym lokalu, główny operator Klubu musi wyznaczyć 
innego Partnera, który będzie odpowiedzialny za jego funkcjonowanie w trakcie nieobecności głównego 
operatora w Klubie. 
 
 
8.1.7 Polityka dobrego sąsiedztwa 
Partnerzy prowadzący Kluby Odżywiania muszą być dobrymi i uprzejmymi sąsiadami, zwłaszcza, gdy działają 
poza domem. Muszą ograniczyć liczbę osób uczestniczących w spotkaniach i podjąć wszelkie inne kroki 
niezbędne do zagwarantowania, że spotkania w Klubie nie spowodują nieuzasadnionego hałasu, 
zagęszczenia ruchu czy innych form zakłócania spokoju publicznego. 
 
 
8.1.8 Przestrzeganie prawa 
Podobnie jak w przypadku innych działań biznesowych, Partnerzy muszą przestrzegać wszystkich praw i 
przepisów, które mają zastosowanie do funkcjonowania ich Klubu, w tym między innymi licencji biznesowych, 
zezwoleń na serwowanie produktów żywnościowych, wymogów przeciwpożarowych i przepisów BHP, 
ochrony konsumentów, prawa dotyczącego prywatności i ochrony danych osobowych oraz zobowiązań 
podatkowych.45 W kontaktach z odpowiednimi urzędami państwowymi potencjalni i aktualni gospodarze 
Klubów muszą wykazywać się chęcią współpracy i dokładnie przedstawiać swoje proponowane lub faktyczne 
działania. 
 
 
8.1.9 Podział terytorialny i tereny na wyłączność 
Klubom nie wyznacza się żadnych obszarów do działania ani nie przyznaje określonego terenu na wyłączność. 
Kluby można zakładać i prowadzić wszędzie tam, gdzie prawo na to zezwala. 
 
 
8.1.10 Prowadzenie kilku Klubów 
Partner nie może prowadzić Klubów Odżywiania w więcej niż dwóch lokalizacjach ani zawierać więcej niż 
dwóch umów najmu w celu prowadzenia Klubów, z zastrzeżeniem poniższego wyjątku.46 
 
Partner może zawrzeć więcej niż dwie umowy najmu w celu prowadzenia Klubów Odżywiania według 
wyłącznego uznania Herbalife Nutrition i tylko wówczas, gdy istnieją wystarczające dowody, że: 
 

• Klub Odżywiania nie jest franczyzą (patrz zasada 8.1.4). 
• Klub nie zostanie sprzedawany w celu uzyskania zysku (patrz zasada 8.2.13). 
• Opłaty za najem lub za korzystanie z udogodnień pobierane od innych Partnerów za korzystanie z 

pomieszczeń Klubu nie przekraczają kosztów bezpośrednio związanych z korzystaniem z obiektu 
przez innych Partnerów (patrz Zasada 8.1.11). 

• Właściciel lub Partner prowadzący Klub nie przydzieli Punktów Obrotu Partnerom w celu ułatwienia 
kwalifikacji ani nie zaangażuje ich w jakąkolwiek inną działalność, która nawiązywałaby do 
manipulowania Planem Sprzedaży i Marketingu (patrz Zasada 3.1.10). 

 
 
8.1.11 Wspólne korzystanie z lokalu Klubu  
Prowadzący Klub, który obciąża innych Partnerów opłatami za korzystanie z pomieszczeń Klubu, może 
pobierać – w formie czynszu lub opłat za korzystanie z udogodnień – kwoty nie wyższe niż wydatki 
bezpośrednio związane z korzystaniem z obiektu przez innych Partnerów. Prowadzący Klub nie może czerpać 
zysków z tytułu opłat od innych Partnerów za korzystanie z pomieszczeń jego Klubu. Wszyscy Partnerzy 
podnajmujący przestrzeń w Klubie muszą spełnić wymagania rejestracyjne określone w punkcie 8.4.1. 
 
 
8.1.12 Wymóg umieszczenia Komunikatów 
Każdy prowadzący Klub musi umieścić w swoim Klubie „Komunikat Klubu Odżywiania” oraz „Komunikat 
dotyczący higieny”.  

 
44 Zamieszczony w Klubie Komunikat Prowadzącego Klub musi zawsze zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe 

odpowiedzialnego Partnera. W razie swojej nieobecności musi wyznaczyć innego Partnera (którego osobiście przeszkolił) do 
nadzorowania wszystkich działań Klubu. W takiej sytuacji należy odpowiednio zaktualizować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe 
podane w Komunikacie. 
 

45 UWAGA: Partnerzy powinni skonsultować się ze swoimi osobistymi doradcami prawnymi i podatkowymi w tych sprawach przed 

otwarciem Klubu Odżywiania. 
 

46 Niniejsza zasada ma zastosowanie do Partnera działającego jako osoba fizyczna, prawna lub w jakikolwiek inny sposób. 
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Komunikaty muszą mieć format co najmniej A4 (21 cm x 29,7 cm), a tekst każdego z nich powinien być 
napisany czcionką nie mniejszą niż 17 punktów 47 
 
 
8.1.13 Dbałość o higienę 
Serwowanie produktów Herbalife Nutrition członkom Klubu zobowiązuje prowadzącego Klub do 
przestrzegania zasad dbałości o higienę i utrzymywania czystości w lokalu. Oto najważniejsze obowiązujące 
zasady, jednak Herbalife Nutrition nie może zagwarantować, że ich przestrzeganie zapewni całkowitą 
zgodność z przepisami prawa. Prowadzący Kluby są odpowiedzialni za sprawdzenie i przestrzeganie 
wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności:  
 
Zakup i przygotowanie produktów spożywczych 

• Kupuj owoce, warzywa i inne produkty spoza oferty Herbalife Nutrition od zaufanych dostawców, 
którzy utrzymują wysokie standardy czystości i bezpieczeństwa żywności.  

• Dokładnie sprawdzaj ich świeżość i jakość w momencie dostawy oraz ponownie przed 
wykorzystaniem. 

• Stosuj dobrą jakościowo (lub przegotowaną) wodę do przygotowania napojów serwowanych  
w Klubie.  

• Dokładnie czyść i odkażaj sprzęt kuchenny przed każdym użyciem oraz niezwłocznie po użyciu,  
w tym blendery i deski do krojenia. 

• Czyść lodówki co najmniej raz w tygodniu. 
• Podawaj napoje w jednorazowych kubkach.  

 
Produkty psujące się i niepsujące szybko 

• Wykorzystuj najpierw zapasy zgodnie z zasadą „pierwszy kupiony, pierwszy podany”. Nie używaj 
produktów, których termin ważności już minął. 

• Myj owoce i warzywa przed wykorzystaniem.   
• Przechowuj łatwo psujące się produkty w warunkach, które chronią je przed uszkodzeniem lub 

zanieczyszczeniem.  
• Przechowuj produkty Herbalife Nutrition i niepsujące się szybko składniki w chłodnym, czystym i 

dobrze wentylowanym miejscu.  
 
Higiena osobista  

• Często myj dłonie i przedramiona ciepłą wodą z mydłem. Zawsze myj je w następujących sytuacjach: 
- Po skorzystaniu z toalety. 
- Zanim przystąpisz do czynności z użyciem produktów żywnościowych oraz po jej zakończeniu. 
- Po kichaniu, kasłaniu i wycieraniu nosa. 
- Po paleniu papierosów, jedzeniu, piciu oraz po powrocie do lokalu po wyjściu na zewnątrz. 
- Gdy dotknąłeś swoich włosów lub innej części ciała.  
- Gdy dotknąłeś innej osoby. 
- Gdy dotknąłeś używanych lub brudnych naczyń czy przyborów kuchennych. 

• Zawsze dbaj o to, by mieć czyste i schludne włosy oraz ubranie. 
• Natychmiast opuść lokal Klubu, jeśli czujesz się chory, nawet, jeśli oznacza to konieczność jego 

zamknięcia. W miarę możliwości inny Partner, odpowiednio przeszkolony w kwestii działalności Klubu 
Odżywiania, może zastąpić Cię w czasie nieobecności, by wspomóc działanie Klubu. 

 
Lokal Klubu 

• Natychmiast posprzątaj rozlane płyny. Ostrzeż gości, by omijali zabrudzone miejsca, dopóki nie 
zostaną one całkowicie posprzątane. 

• Rozstaw w lokalu kilka pojemników na odpady, wyposażonych w pokrywy i wysokojakościowe worki 
na śmieci. Często je opróżniaj 

 
 
8.2 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU 
 
8.2.1 Opłaty 
Prowadzący Klub może pobierać opłaty za uczestnictwo w Klubie Odżywiania w ustalonej przez siebie kwocie. 
Dozwolone jest pobieranie opłat klubowych za dodatkowe przywileje na różnym poziomie. 48 
 
Prowadzący Klub jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa podatkowego.  

 
47 Ich egzemplarze można pobrać z www.myherbalife.com/pl-PL. 
 

48 Jeśli prowadzący Klub dokonuje sprzedaży podlegającej opodatkowaniu, może być zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku 

obrotowego. Prowadzący muszą wręczać klientom Klubu kopie rachunków za opłaty klubowe i zakupy produktów. 
 

Skontaktuj się ze swoim osobistym doradcą podatkowym, jeśli masz pytania dotyczące tego, czy masz obowiązek składania zeznań 
podatkowych związanych z działalnością Twojego Klubu Odżywiania 

http://www.myherbalife.com/pl-PL
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8.2.2 Udział w Klubie nie jest obowiązkowy 
Udział w spotkaniach Klubu jest osobistą decyzją członka lub gościa (niezależnie od tego, czy jest on 
Partnerem, czy też nie). Prowadzącemu Klub nie wolno twierdzić ani sugerować, że udział w spotkaniach jest 
obowiązkowy. 
 
 
8.2.3 Działalność i usługi Klubu 
Kluby Odżywiania muszą stwarzać swoim członkom regularne okazje do: 

• spotkań oraz  

• częstych sesji edukacyjnych i szkoleniowych (grupowych i indywidualnych), poświęconych 
zagadnieniom odżywiania i kontroli wagi. 

 
 
8.2.4 Nagrody za rekomendację Klubu 
Prowadzący Klub mogą oferować rozsądne formy nagród, np. bezpłatne produkty za rekomendację Klubu 
nowym członkom, ale nie wolno im wypłacać za to pieniędzy ani ich ekwiwalentów.  
 
 
8.2.5 Tylko autoryzowane produkty Herbalife Nutrition 
W Klubie można oferować do konsumpcji lub kupna wyłącznie produkty Herbalife Nutrition. Nie można 
proponować, sprzedawać ani promować produktów spoza oferty Herbalife Nutrition, z wyjątkiem składników 
dodawanych do koktajli.49  
 
 
8.2.6 Oferowanie i konsumpcja produktów  
Prowadzący Kluby mogą oferować produkty takie jak koktajle, herbatki i napoje aloesowo-ziołowe oraz 
wszelkie inne produkty Herbalife Nutrition zgodnie z zasadami.   
 
Wszystkie produkty Herbalife Nutrition muszą być przygotowywane zgodnie z zaleceniami wydrukowanymi na 
etykietach, a Partnerzy nie mogą dodawać do nich napojów alkoholowych ani leków. Ponadto w Klubach nie 
wolno podawać tabletek luzem. 
 
Przygotowując koktajle, herbatki i napoje aloesowe lub inne produkty Herbalife Nutrition do spożycia, 
Partnerzy muszą:  

• informować klientów o ewentualnym dodaniu innych produktów do koktajli, napojów i innych 
oferowanych produktów Herbalife Nutrition; 

• informować uczestników o wszelkich alergenach, które mogą być zawarte w serwowanej żywności lub 
produktach oferowanych w Klubie; 

• udostępnić opakowania / etykiety produktów do wglądu uczestnikom; 
• doradzić klinetom zasięgnięcie porady lekarza, jeśli ma pytania dotyczące spożycia produktów 

Herbalife Nutrition w przypadku jakiegoś schorzenia 
 
Decyzja o konsumpcji produktów Herbalife Nutrition należy wyłącznie do klienta 
 
 
8.2.7 Produkty Na wynos 
Ponieważ interakcje społeczne są cenną częścią uczestnictwa w Klubie, serwowane produkty są 
przeznaczone do spożycia w Klubie. 
Klienci mogą wziąć na wynos do dwóch (2) pełnych porcji przy każdej wizycie (porcja składa się z koktajlu, 
herbatki i napoju aloesowego lub innego produktu spożywanego w Klubie Odżywiania 
 
 
8.2.8 Sprzedaż produktów  
Partnerzy prowadzący Kluby mogą mieć stosowny zapas produktów Herbalife Nutrition w gotowości, by 
oferować je w Klubie i sprzedawać je w obrocie detalicznym.  
 
Wszystkie produkty Herbalife Nutrition należy sprzedawać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
 
Prowadzący Kluby nie mogą: 

• Sprzedawać produktów, które nie są zapakowane i oznakowane do indywidualnej sprzedaży, w tym 
tabletki luzem, jako pojedyncze sztuki czy porcje  

• Zamieszczać cen produktów, składników czy poczęstunków.  

 
49 W Klubach Odżywiania działających na terenie Polski można sprzedawać wyłącznie produkty Herbalife Nutrition dopuszczone na 

polski rynek. Można także stosować dodatki do koktajli w postaci owoców, warzyw i przypraw 



Strona 48 z 70 Powrót do Spisu Treści 603469-PL-00Q (Corporate Ver. 34P) Aktualizacja 28 January 2021 

• Wywierać nacisków, zmuszając do zakupów.  
 
Twierdzić ani sugerować, że zakup jest wymagany, by dana osoba została przyjęta do Klubu lub pozostała 
jego członkiem. 
 
 
8.2.9 Próbki 
Nie można rozdawać produktów jako próbek, jeśli nie są odpowiednio oznakowane i przeznaczone do 
dystrybucji jako pojedyncze porcje.  
 
Można wręczać próbki z produktów zapakowanych przez Herbalife Nutrition, ale nie oznakowanych jako 
pojedyncze porcje tylko wówczas, gdy otrzymujący je klubowicze otrzymają jednocześnie wskazówki 
dotyczące ich stosowania, wartości odżywczych, składników (ze zwróceniem uwagi na ewentualne alergeny) 
oraz wszelkie inne informacje zawarte na etykiecie produktu lub dostarczone wraz z produktem w formie ulotki 
lub innego materiału marketingowego 
 
 
8.2.10 Opakowania produktów i gabloty z produktami 
Prowadzący Kluby mogą trzymać w gablotach/na półkach produkty Herbalife Nutrition w zamkniętych, 
oryginalnych opakowaniach, literaturę związaną z produktami i materiały promocyjne, pod warunkiem, że nie 
są widoczne z zewnątrz Klubu 
 
 
8.2.11 Prawidłowe pozbywanie się opakowań po produktach 
Aby zapobiegać próbom podrabiania produktów Herbalife Nutrition, prowadzący Kluby powinni niszczyć 
etykiety i pojemniki po produktach przed ich wyrzuceniem. 
 
 
8.2.12 Zakaz sprzedaży Klubu  
 

Przekazanie w dzierżawę: Prowadzący Klub nie może sprzedać go innemu Partnerowi. Jeśli nie chce dalej 
prowadzić Klubu, może wydzierżawić go innemu Partnerowi, który dopełnił procedury rejestracji w Herbalife 
Nutrition i jest Niezależnym Partnerem Herbalife Nutrition od co najmniej 90 dni. Dotychczasowy właściciel 
Klubu może wydzierżawić go bez żadnych opłat z wyjątkiem opłat za czynsz.  
 

Sprzedaż wyposażenia Klubu: Prowadzący Klub może sprzedać meble i inne wyposażenie Partnerowi 
przejmującemu uprawnienia do jego prowadzenia, jeśli ten ostatni chce je odkupić. Cena zakupu sprzętów nie 
może przekroczyć kosztów ich amortyzacji.   
 
 
8.2.13 Kluby Satelitarne 
Prowadzący Kluby mogą przygotowywać i serwować produkty Herbalife Nutrition klientom (osobiście 
zaproszonym) w miejscach poza lokalem ich Klubu Odżywiania. Miejsce to może znajdować się w innym 
budynku lub na zewnątrz, na świeżym powietrzu („Kluby Satelitarne”) pod warunkiem uzyskania ewentualnych 
wymaganych zezwoleń 50, uprawniających do przygotowywania i serwowania produktów żywnościowych w 
tych miejscach.  
 
Produkty należy przygotowywać jako pojedyncze porcje, zgodnie z instrukcją na etykiecie produktu. 
Przygotowując żywność w trakcie wydarzenia do natychmiastowej konsumpcji lub z wyprzedzeniem, 
Prowadzący Kluby muszą przestrzegać obowiązujących przepisów zdrowotnych, wszelkich obowiązujących 
przepisów dotyczących podawania i przechowywania przygotowywanej żywności, a także warunków 
zezwoleń. 
 
Food trucki, stoiska, budki i podobne miejsca nie mogą pełnić roli Klubów Satelitarnych, więc korzystanie z 
nich nie jest dozwolone. 
 
 
8.3 MARKETING, PROMOCJA I REKLAMA 
 
8.3.1 Deklaracje i oświadczenia 
Uczestnicy Klubu mogą dzielić się swoimi wrażeniami po użyciu produktów. Jednak wszystkie deklaracje, 
oświadczenia, historie dotyczące produktów i osobistych sukcesów muszą pozostawać w zgodzie z przepisami 
prawa i Kodeksem Postępowania. Prowadzący Kluby są odpowiedzialni za wszelkie stwierdzenia i 
oświadczenia składane w ich Klubach, niezależnie od tego, kto je wygłasza. 
 

 
50 Zezwolenie może być wymagane w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danej miejscowości. 
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Prowadzący Kluby muszą zawsze stosować wymagane klauzule i dokładać wszelkich starań, by skorygować 
oświadczenia składane w ich Klubach, które nie są zgodne z prawem lub Kodeksem Postępowania 51 
 
 
8.3.2 Udzielanie porad dotyczących odżywiania członkom i gościom Klubu 
Prowadzący Kluby mogą udzielać ogólnych informacji z zakresu zdrowego samopoczucia, wellness  
i odżywiania, zgodnych z informacjami zawartymi na etykietach produktów oraz w materiałach firmowych. 
Obejmuje to porady odnośnie produktów, ich stosowania i głównych korzyści z tego płynących. Prowadzący 
mogą także przekazywać ustnie lub pisemnie stosowne historie (opatrzone klauzulami wymaganymi przez 
Herbalife Nutrition), dotyczące produktów i kontroli wagi.  
 
Jednak nie mogą twierdzić ani sugerować, że spożywanie produktów służy diagnozowaniu, leczeniu lub 
zapobieganiu jakiejkolwiek chorobie lub dolegliwościom. Wszelkie informacje, przekazywane członkom Klubu 
i gościom, powinny być zgodne z informacjami zawartymi na etykietach produktów Herbalife Nutrition oraz w 
materiałach firmowych.  
 
 
8.3.3 Reklama i promocja Klubu  
Ponieważ sprzedaż bezpośrednia opiera się na osobistych interakcjach, Kluby nie mają na celu przyciągania 
przypadkowych „przechodniów”.  Z tego powodu reklama i promocja skierowana do ogółu odbiorców ogranicza 
się do: 
 

• Promowania usług oferowanych w Klubie, takich jak Wyzwanie na Odchudzanie, analiza składu ciała 

• Podania nazwy Klubu 52 i nazwiska prowadzącego;  

• Podania numeru telefonu do Klubu i adresu e-mail prowadzącego.  

• W reklamach nie można umieszczać adresu i godzin Klubu. Informacje te mogą być przekazane tylko 
osobom, które miały wcześniej osobisty kontakt z prowadzącym Klub. 

 
Aby zachować aspekt sprzedaży bezpośredniej, polegający na indywidualnych kontaktach, oraz chronić 
relacje nawiązane z klientami, powyższe zasady dotyczą komunikacji online i offline. 
 
Jeśli dana funkcja umożliwia komunikację prywatną, Partnerzy mogą udostępniać i dołączać dodatkowe 
informacje (np. adres Klubu); w innych wypadkach nie można podawać adresu Klubu do wiadomości 
publicznej. 
 
 
8.3.4 Osobiste zaproszenia do Klubu 
Zgodnie z istotą sprzedaży bezpośredniej Partnerzy mogą przekazywać zaproszenia do Klubu w trakcie 
rozmowy lub wysłać pisemne (w tym e-mailowe) zaproszenia po rozmowie. Zaproszenia mogą zawierać:  
 

• Nazwę Klubu i nazwisko prowadzącego 
• Numer telefonu 
• Adres Klubu 
• Adres e-mail prowadzącego 
• Godziny otwarcia Klubu 
• Wszelkie inne treści dopuszczone Zasadami  

 
Partnerzy nie mogą wysyłać pisemnych (w tym e-mailowych) zaproszeń bez uprzedniej zgody odbiorcy na 
otrzymywanie komunikacji marketingowej. 
 
 
8.3.5 Adres Klubu w mediach społecznościowych  
Adres Klubu Odżywiania można podać w mediach społecznościowych zgodnie z poniższymi wytycznymi:  
 

• W postach 

• Na profilu Partnera lub stronie Klubu na Facebooku  

• Przy rejestracji klienta po wejściu na stronę danego Klubu 
 
Przy tworzeniu strony „Miejsca” “lub wykazu na Facebooku, Instagramie i Google 
 
 
  

 
51 Patrz zasada 6.1 Deklaracje i oświadczenia. 
 

52 Nazwa Klubu nie może zawierać określenia Klub Odżywiania ani innego, będącego własnością intelektualną Herbalife Nutrition. Patrz 

zasady 8.4.3 i 6.2. 
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8.3.6 Zakaz oznakowania Klubu Odżywiania prowadzonego w prywatnym miejscu zamieszkania 
Kluby działające w prywatnych miejscach zamieszkania nie mogą stosować żadnych zewnętrznych oznaczeń. 
Aby zapoznać się z zasadami dotyczącymi Klubów znajdujących się w innym lokalu niż prywatne miejsce 
zamieszkania, patrz: zasada 8.4.3.  
 
 
8.4 KLUBY ODŻYWIANIA ZLOKALIZOWANE W LOKALACH POZA PRYWATNYM MIEJSCEM 
ZAMIESZKANIA  
 

W lokalach innych niż prywatne miejsce zamieszkania można prowadzić klub zdrowego stylu życia, Klub 
Odżywiania, centrum wellness lub biuro służące do regularnych spotkań z klientami, zaproszonymi w celu 
konsumpcji produktów, oraz do prowadzenia aktywności grupowych z myślą o promowaniu produktów 
Herbalife Nutrition. Przed rozpoczęciem prowadzenia opisanych powyżej aktywności w lokalu innym niż 
prywatne miejsce zamieszkania należy dopełnić wymaganej rejestracji (patrz zasada 8.4.1). Rejestracja jest 
wymagana niezależnie od tego, czy lokal znajduje się na parterze, czy na wyższych piętrach budynku 

 
Jeśli w lokalu innym niż prywatne miejsce zamieszkania działa wyłącznie biuro Partnera,53 nie trzeba 
rejestrować go w Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.1 Proces rejestracji  
Przed podpisaniem umowy o wynajem lub zakupem lokalu w celu prowadzenia Klubu Odżywiania Partner 
musi:  

 

• Być Niezależnym Partnerem Herbalife Nutrition od co najmniej 90 dni.  

• Dopełnić procedury wymaganej przez Herbalife Nutrition w danym momencie odnośnie lokalizacji, 
proponowanej tabliczki, zasłon, planu biznesowego, szkolenia54 i innych kwestii. 

• Zarejestrować Klub online na www.myherbalife.com/pl-PL. 
 
Partnerzy muszą zachować zgodność z prawem oraz lokalnymi zasadami i regulacjami 
 
 
8.4.2 Zakaz prowadzenia Klubu w placówkach handlowych / usługowych  
 
Placówki handlowe: Nie można prowadzić Klubów Odżywiania w lokalach placówek handlowych. Placówkę 
handlową definiuje się jako stałą lokalizację, w której prowadzona działalność podstawowa polega przede 
wszystkim na sprzedaży na miejscu lub dostawie towarów Klientom. 
 
Placówki usługowe: Kluby Odżywiania nie mogą działać w lokalach placówek usługowych, w których 
prowadzona działalność podstawowa polega przede wszystkim na serwowaniu przygotowanych potraw (m.in. 
restauracjach, kawiarniach, cukierniach itp.) Natomiast zezwala się na prowadzenie działalności  
w lokalach placówek usługowych, takich jak: salony kosmetyczne i fryzjerskie, kluby fitness, pod warunkiem, 
że działania Klubu Odżywiania i wszystkie jego oznakowania są ograniczone do oddzielnego, zamkniętego 
pomieszczenia, nie są widoczne dla osób przechodzących ani odwiedzających tę placówkę, a lokal nie 
wychodzi bezpośrednio na ulicę, galerię handlową czy inne miejsca, w których prowadzi się handel. 
 
 
8.4.3 Oznakowanie Klubu Odżywiania z zewnątrz 
Kluby Odżywiania nie są placówkami sprzedaży detalicznej na miejscu ani na wynos, kawiarniami czy 
restauracjami. Ponieważ osobiste relacje są podstawą sprzedaży bezpośredniej, nowych uczestników Klubu 
należy pozyskiwać poprzez osobiste zaproszenie. Ograniczona widoczność Klubu z zewnątrz służy 
promowaniu osobistych relacji, które Partnerzy wytrwale wypracowują, jako element swojego biznesu 
sprzedaży bezpośredniej. Ograniczenia dotyczące zewnętrznego wyglądu Klubu pomagają uniknąć 
przyciągania przechodniów.  
 
Na zewnątrz ani wokół lokalu nie można umieszczać żadnych oznaczeń Klubu Odżywiania, które wskazują 
na jego istnienie. Mała tabliczka na drzwiach, identyfikująca Partnera i/lub nazwę Klubu, jest dozwolona pod 
następującymi warunkami:  
 

• Wygląd i treść proponowanej tabliczki nie mogą wskazywać, że miejsce to jest sklepem, restauracją, 
franczyzą czy innym miejscem handlu detalicznego, oraz nie mogą zachęcać przechodniów do zakupu 

 
53 Miejsce prowadzenia działalności w lokalu innym niż prywatne miejsce zamieszkania, które służy wyłącznie jako biuro, na przykład do 

wykonywania rozmów telefonicznych i prowadzenia dokumentacji biznesowej, ale nie jest zwykle wykorzystywane do celów przyjmowania 
klientów lub działań promujących produkty lub Możliwość biznesu Herbalife Nutrition. 
 

54 Szkolenia dostępne na www.myherbalife.com/pl-PL. 
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produktów.  
 

• Tabliczka może mieć wielkość od A4 do A1, ale nie więcej niż 594 x 841 mm (format A1)55. 
 

• W ramach procesu rejestracji Klubu Partnerzy są zobowiązani do przedstawienia szczegółowych 
informacji na temat proponowanej plakietki (treść i wymiar) oraz wyglądu zewnętrznego. 

 
• Dwa kluby, działające w lokalach innych niż prywatne miejsce zamieszkania nie mogą mieć 

identycznych ani znacząco podobnych nazw lub tabliczek w promieniu 160 km.56 
 

• Na tabliczkach nie mogą znajdować się powtarzające się nazwy z numerami (np. Centrum Wellness 
III, Centrum Wellness IV).  

 
• Tabliczki nie mogą identyfikować konkretnej grupy (lokalizacja geograficzna, organizacja, Kluby 

Odżywiania itp.) w sposób, który mógłby sugerować, że dany Klub jest franczyzą lub należy do sieci 
Klubów Odżywiania. Poniżej podano przykłady niedozwolonego oznakowania użytego do określenia 
konkretnych grup:  

o „Zdrowe odżywianie – Wrocław” 
o „Klub Odżywiania – Lublin” 
o „Zdrowe odżywianie – Gdynia” 
o „Klub rodzinny Anny” 
o „Klub rodzinny Marka” 
o „Rodzinne odżywianie Marty”  

 
• Tabliczki nie mogą identyfikować, wskazywać lub sygnalizować, że właściciel jest Niezależnym 

Partnerem Herbalife Nutrition (ani w jakikolwiek inny sposób wskazywać na biznes Herbalife Nutrition). 
 

• Tabliczki nie mogą reklamować usług oferowanych w ramach Klubu (na przykład Wyzwania na 
Odchudzanie itd.) 

 
• Tabliczki nie mogą stwierdzać ani sugerować, że produkty Herbalife Nutrition są dostępne w danym 

miejscu w sprzedaży detalicznej. 
 

• Na tabliczkach nie można wykorzystywać własności intelektualnej Herbalife Nutrition, zamieszczać 
nazw produktów ani marek, słowa „koktajl” ani żadnych innych słów, które sugerują lub sygnalizują, 
że produkty Herbalife Nutrition są dostępne w danym lokalu, np.: 

- Klub Odżywiania 
- Herbalife  
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Mark Hughes 
- Liftoff® 
- Formuła 1 lub inne nazwy. 

 
• Oznaczenia „Otwarte/Zamknięte” nie mogą być widoczne z zewnątrz.  

 
Oto kilka przykładów poprawnych i niepoprawnych sformułowań na tabliczkach: 
 

Poprawne Niepoprawne 

„Centrum Wellness Agnieszki” 
„Klub Aktywnego Życia” 

„Strefa dobrego samopoczucia”” 

„Pijalnia koktajli Agnieszki” 
„Bar Herbalife Nutrition” 

„Sklep Odchudzania Herbalife Nutrition” 

 
Przy założeniu, że prowadzący Klub przestrzega wyżej wymienionych zasad, zezwala się na użycie 
następujących lub podobnych terminów: „klub”, „centrum”, „spotkanie”. Właściciele Klubów mogą również 
używać swojej własnej nazwy biznesowej, imienia osoby lub nazwy grupy. 
 
 
8.4.4 Wygląd Klubów Odżywiania z zewnątrz 
Kluby Odżywiania nie są placówkami sprzedaży detalicznej na miejscu ani na wynos, kawiarniami czy 
restauracjami. Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień ze strony przechodniów, nie można wystawiać na 
zewnątrz stołów, krzeseł ani innych miejsc do siedzenia. 

 
55 W niektórych okolicznościach format / wygląd tabliczki może być inny (np. w kształcie owalnym lub okrągłym), jednak jej całkowita 

wielkość nie może wykraczać poza kwadrat 100 x 100 cm. Przykładowe projekty znajdziesz na www.myherbalife.com/pl-PL. 
 

56 Zasada ta dotyczy wszelkich widocznych z zewnątrz elementów, które mogłyby sugerować, że lokal jest franczyzą.  
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Okna i drzwi w lokalach innych niż prywatne miejsce mieszkania muszą być zasłonięte. Dopuszcza się ich 
częściowe przysłonięcie – górna część okien/drzwi pozostaje niezasłonięta pod warunkiem, że wnętrze Klubu 
i prowadzone tam aktywności nie są widoczne dla osób z zewnątrz.   
 
Zasłony muszą być nieprzezroczyste, gładkie i pozbawione logo. Opcjonalnie, mogą zawierać tekst, elementy 
graficzne, rysunki lub zdjęcia pod warunkami wymienionymi poniżej.  
 
Zasłony na okna i drzwi nie mogą: 

• Przedstawiać żadnych elementów brandingu Herbalife Nutrition (nazw, logo, produktów itp.) ani 
wykorzystywać własności intelektualnej Herbalife Nutrition.  

• Przedstawiać zdjęć „Przed i po” lub porównywalnych.  
• Zawierać słowa „koktajl”, zdjęć koktajli lub innych produktów (nawet bez logo). 
• Wskazywać lub sugerować (nawet bez użycia słów), że wewnątrz lokalu można nabyć produkty 

Herbalife Nutrition w sprzedaży detalicznej lub że prowadzi się tam biznes Herbalife Nutrition.  
• Reklamować usług oferowanych w ramach Klubu (na przykład Wyzwania na Odchudzanie itd.).  
• Dwa kluby, działające w lokalach innych niż prywatne miejsce zamieszkania, nie mogą mieć 

identycznych ani znacząco podobnych zasłon na okna i drzwi.  
 

Na zewnątrz Klubu nie można umieszczać: 
− Naklejek lub oznaczeń kart kredytowych 
− Zdjęć koktajli, blenderów, produktów spożywczych.  
− Numerów telefonów.  
− Odniesień do stron internetowych, np. “.com,” “www,” “.net” itp.  
− Logo, sloganów ani haseł (slogan to krótki opis używany w połączeniu z nazwą Klubu). 

 

Prowadzący Kluby muszą zgłosić się do Herbalife Nutrition w celu akceptacji proponowanych projektów zasłon 
na okna i drzwi przed otwarciem Klubu, by uniknąć przedwczesnych wydatków na projekty, które mogą być 
niezgodne z Kodeksem Postępowania Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.5 Kasy fiskalne 
Ponieważ Kluby Odżywiania nie są miejscami sprzedaży detalicznej, kasy fiskalne ani żadne inne nie muszą 
być widoczne dla członków Klubu. 
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Rozdział 9 Wyzwania i aktywności oparte na rywalizacji 
 

Aktywności oparte na rywalizacji (zwane dalej „Wyzwaniami”) to opcjonalna metoda działania stosowana przez 
Niezależnych Partnerów Herbalife Nutrition („Partnerzy”). Wyzwania stanowią dla Partnerów świetny sposób 
na pozyskanie nowych klientów. Mogą obejmować wyzwania, w których uczestnicy konkurują ze sobą, takie 
jak Wyzwanie na Odchudzanie, Metamorfoza, maratony lub podobne, które mogą wspierać klientów w 
zakresie osiągania przez nich pożądanych celów związanych z budową ciała i często nie ograniczają się 
jedynie do samego odchudzania. Skupiają się również na transformacji ciała, samodoskonaleniu lub po prostu 
byciu lepszym niż poprzedniego dnia. 

         
Wyzwania są dla uczestników przyjemnym sposobem na poznanie produktów Herbalife Nutrition i 
osiągnięcie celów związanych z budową ciała, jednak wymagają przestrzegania zasad.  
 
 
9.1 LOTERIE  
 
9.1.1 Zakaz loterii (gier losowych) 
Loterie są surowo zabronione. Dane przedsięwzięcie jest loterią, jeśli: 
 

a. osoby chcące wziąć udział w wyzwaniu, są zobowiązane do uiszczenia opłaty za udział lub do zakupu 
produktu lub usługi , 

b. jedna lub więcej nagród jest przyznawana jednemu lub większej liczbie uczestników, oraz 
c. nagrody są przyznawane losowo.  

 
Gry losowe i fantowe są loteriami, dlatego są zabronione.  
 
 
9.2 WYZWANIA NA ZASADZIE KONKUROWANIA (WYZWANIE NA ODCHUDZANIE LUB 
METAMORFOZA CIAŁA) 
 
Wyzwania, w których uczestnicy konkurują ze sobą, takie jak Wyzwanie na Odchudzanie, Metamorfoza, 
maratony lub podobne, są konkursami z nagrodami lub promocjami, opartymi wyłącznie na 
umiejętnościach i wynikach Uczestnika. 
 
Zachęcamy Partnerów prowadzących Wyzwania do ograniczenia liczby Uczestników tak, by byli w stanie 
zapewnić każdemu z nich właściwy poziom obsługi, nawiązać osobiste relacje i zrealizować „Przewagę dzięki 
Partnerom” (patrz: Zasada 4.3.8 Obsługa klienta). 
Zwycięzcy nie wybiera się losowo, ale na podstawie obiektywnych kryteriów oceny. Poniższe zasady dotyczą 
Wyzwań, w których Uczestnicy rywalizują ze sobą.  
 
 
9.2.1 Opłaty nie dla zysku 
Partnerzy mogą pobierać opłatę57 za dołączenie do Wyzwania w rozsądnej kwocie pod warunkiem, że:  
 

• Wszystkie zebrane pieniądze są przeznaczane na nagrody za Wyzwanie 

• Zebrane pieniądze (za wyjątkiem tych pochodzących ze sprzedaży produktów) nie służą zyskowi58 

• Zebrane pieniądze nie są wykorzystywane jako zachęta albo nagroda dla Uczestnika za zostanie 
Niezależnym Partnerem. 

 
Ponadto Partnerzy nie mogą wstrzymać wypłaty nagród od wcześniejszego pobrania opłaty wstępnej 
 
Uczestnik nie ponosi żadnych innych opłat ani nie musi dokonywać żadnych zakupów, chyba że wymóg ten 
jest uwzględniony w Regulaminie Wyzwania, a Uczestnik zapoznał się z nim przed rozpoczęciem Wyzwania.  
 
 
9.2.2 Ograniczenia dotyczące nagród   
Nie ma ograniczenia liczby Nagród59, które można przyznać. Nagrody mogą być: 

• pieniężne (np. gotówka),  

 
57 Opłata za uczestnictwo może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (gdzie ma to zastosowanie). Partnerzy powinni skonsultować 

się w tej kwestii ze swoimi doradcami prawnymi i podatkowymi przed zorganizowaniem Wyzwania. 
 

58 Partnerzy muszą przechowywać szczegółowe rejestry i dokumentację uzupełniającą przez okres dwóch (2) lat, wyszczególniając 

bieżące koszty i pobierane opłaty. Herbalife Nutrition może zażądać kopii w celu weryfikacji zgodności z Zasadą 3.3.1 Sprzedaż narzędzi 
biznesowych nie dla zysku, która zabrania Partnerom czerpania zysków z narzędzi biznesowych.  
 

59 Nagroda może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (gdzie ma to zastosowanie). Partnerzy powinni skonsultować się w tej kwestii 

ze swoimi doradcami prawnymi i podatkowymi przed zorganizowaniem Wyzwania.  
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• rzeczowe (np. vouchery, karty podarunkowe, produkty itp.) lub 

• w formie wyróżnienia / uznania. 
 
Czas trwania Wyzwania także nie podlega żadnym ograniczeniom: 
 

• W przypadku Wyzwań trwających 21 dni lub dłużej maksymalna wartość nagrody na osobę nie może 
przekroczyć 4 000 zł 

 

• W przypadku Wyzwań trwających krócej niż 21 dni, zwycięzcy mogą otrzymać nagrody jedynie w 
postaci produktów Herbalife Nutrition lub towarów konsumpcyjnych.  

 
Ponadto czas trwania powinien sprzyjać stworzeniu bezpiecznego i zdrowego środowiska, które zapobiegnie 
angażowaniu się Uczestników w niezdrowe i niebezpieczne praktyki (patrz Zasada 9.2.7 Zakaz niezdrowych 
praktyk (odpowiedzialność Partnerów)) oraz zapewni im odpowiednio dużo czasu na zaangażowanie się w 
Wyzwanie i osiągnięcie celu przy jednoczesnym utrzymaniu zrównoważonego tempa zmian. 
 
 
9.2.3 Zwrot opłat 
Pobierając opłatę za uczestnictwo, Partnerzy muszą zagwarantować zwrot całej opłaty na żądanie Uczestnika 
(z dowolnego powodu lub bez powodu) w ciągu pierwszych 14 dni po rejestracji i opłaceniu udziału w 
Wyzwaniu. Jeśli w okresie anulowania Partnerzy świadczyli już usługi, mogą zapewnić częściowy zwrot 
pieniędzy. 
 
Uczestnicy mogą zakończyć udział w Wyzwaniu i zażądać pełnego zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie 
(również po upływie 14 dni od rozpoczęcia Wyzwania), jeśli nie czują się dobrze lub mają problemy zdrowotne. 
 
Jeśli z jakiegokolwiek powodu Uczestnik nie jest w pełni zadowolony z produktu Herbalife Nutrition 
zakupionego w ramach Wyzwania, może go zwrócić w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów lub wymiany 
produktu w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania (patrz Zasada 4.1.4 Gwarancja zwrotu pieniędzy Klientowi). 
 
 
9.2.4. Materiały reklamowe 
Tworząc materiały reklamowe, Partnerzy muszą przestrzegać następujących zasad:  
 

• Partnerzy muszą podać i udostępnić wszystkie mające zastosowanie warunki lub informacje związane 
z rozpoczęciem i udziałem w Wyzwaniu (Regulamin Wyzwania). Wszystkie mające zastosowanie 
warunki (czyli warunki, pominięcie których może wprowadzić Uczestnika w błąd) muszą być podane 
w pierwszym prezentowanym uczestnikowi materiale promującym przedsięwzięcie; alternatywnie w 
przypadku ograniczonej przestrzeni, Partnerzy muszą podać jak najwięcej informacji i wyraźnie 
skierować potencjalnych Uczestników do łatwo dostępnego alternatywnego źródła (np. poprzez 
przesłanie linku), w którym wszystkie mające zastosowanie warunki są wyraźnie określone. 
 

• Wyzwanie nie może być promowane jako konkurs, w którym Uczestnicy mają schudnąć jak najwięcej, 
ponieważ można to zinterpretować jako zachęcenie ich do większej utraty wagi, niż uważa się za 
zdrowe. 

 

• Partnerzy nie mogą promować ani reklamować niezdrowych praktyk lub nadmiernych efektów 
metamorfoz.  

 

• Wszelkie treści zawarte w materiałach związanych z Wyzwaniem lub jakiekolwiek zalecenia dla 
Uczestników podczas Wyzwania nie mogą stanowić formy porady medycznej ani zastępować 
leczenia. 

 

• Materiały reklamowe nie mogą wprowadzać w błąd. Muszą zawsze być zgodne z Kodeksem 
postępowania oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi (patrz 
rozdziały:  
o 6.3 Reklama i promocja  
o 6.1 Deklaracje i oświadczenia  
o 7.5 Media społecznościowe 

 

• Partnerzy muszą sprawdzić, czy mają zgodę na kontaktowanie się z danymi osobami, oraz honorować 
wszelkie otrzymane prośby o zaprzestanie kontaktu. Niepożądane wiadomości komercyjne (spam) są 
ogólnie zabronione. Dotyczy to całej komunikacji elektronicznej, w tym między innymi mediów 
społecznościowych, e-maili, rozmów telefonicznych itp. (patrz rozdziały:  
o 7.4 Email  
o 7.5.11 Zakaz niestosownych praktyk komunikacyjnych 
o 7.6 Telemarketing  
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o 12 Ochrona prywatności i danych osobowych 
 

• Reklamy muszą jednoznacznie wskazywać, że Wyzwanie jest organizowane przez Partnera, a nie 
przez firmę (patrz Zasada 6.2 Wykorzystanie własności intelektualnej Herbalife Nutrition.)  

 
Partnerzy promujący Wyzwanie są odpowiedzialni za wszystkie aspekty i etapy tej promocji. Powinni 
zaplanować je z wyprzedzeniem, by zapewnić wystarczające zasoby do administrowania i prowadzenia 
Wyzwania bez problemów, których można uniknąć. 
 
 
9.2.5 Reklamy dotyczące nagród  
Chociaż nie ma ograniczeń co do liczby nagród, które można przyznać, w reklamach odnoszących się do ich 
wartości nie można podawać łącznej wartości wszystkich nagród powyżej 20 000 zł Reklamy muszą również 
zawierać wyraźną i dobrze widoczną klauzulę określającą łączną wartość nagród, jakie może wygrać jedna 
osoba (patrz: Zasada 9.2.2 Ograniczenia dotyczące nagród).  
 
 
9.2.6 Reklamowanie Wyzwań prowadzonych w Klubach Odżywiania  
Promując Wyzwania organizowane w Klubach Odżywiania, prowadzący Kluby mogą udostępniać jedynie 
następujące dane Klubu: 
 

• Nazwę Klubu i nazwisko prowadzącego 
• Numer telefonu 
• Adres Klubu 
• Adres e-mail prowadzącego Klub 
• Godziny otwarcia Klubu 
• Wszelkie inne treści dozwolone na mocy Zasad. 

 
 
9.2.7 Zakaz niezdrowych praktyk (odpowiedzialność Partnerów) 
Aby stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko oraz zapobiec stosowaniu niezdrowych i niebezpiecznych 
praktyk w procesie odchudzania, Partnerzy prowadzący Wyzwania muszą:  
 

• Dopilnować, by nie wyznaczać celów, które mogłyby zaszkodzić uczestnikom (np. zachęcać do 
wyznaczania celów dotyczących dużej utraty wagi w krótkim czasie lub innych niezdrowych zmian), 
oraz pilnować, by uczestnicy nie brali udziału w Wyzwaniu w sposób nieodpowiedzialny, w 
szczególności stanowiący zagrożenie dla ich zdrowia. Należy promować zbilansowane diety i 
kontrolowaną utratę wagi, a także kierować uczestników do lekarzy i dietetyków w celu uzyskania 
porady. 

 

• Regularnie kontaktować się z uczestnikami, by oferować im i zapewniać wsparcie, w celu 
monitorowania postępów i zrozumienia ich osobistych celów. 
 

• Zdyskwalifikować każdego, kto stosuje niezdrowe praktyki lub zachowania, w szczególności 
niezdrową utratę wagi / zmianę budowy ciała. Należy uwzględnić to w Regulaminie Wyzwania oraz 
we wszystkich materiałach reklamowych. 

 
Przekazując informacje i porady:  
 

• Partnerzy nie mogą udzielać szczegółowych porad dotyczących zdrowia, dobrego 
samopoczucia i odżywiania, chyba że są lekarzami, dietetykami lub specjalistami ds. 
żywienia60.  

 

• Aczkolwiek Partnerzy mogą przekazywać ogólne informacje dotyczące zdrowia, dobrego 
samopoczucia i wartości odżywczych, zgodne z etykietami produktów, materiałami Herbalife Nutrition 
i przepisami prawa. Obejmuje to wskazówki dotyczące produktów, ich stosowania i kluczowych 
korzyści. 

 

• Partnerzy nie mogą twierdzić ani sugerować, że stosowanie produktów służy diagnozowaniu, 
zapobieganiu lub leczeniu chorób. Wszystkie przekazywane przez nich informacje powinny być 
zgodne z informacjami podanymi na etykietach oraz w materiałach Herbalife Nutrition. 

 
  

 
60 Udzielanie szczegółowych porad dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i odżywiania wymaga określonych kwalifikacji 

zawodowych i pozwoleń. Zdecydowanie zalecamy Partnerom sprawdzenie wymogów w odpowiednich urzędach.  
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9.2.8 Wymagania dotyczące zakupów produktów 
Partnerzy mogą wymagać od uczestników zakupu produktów w celu wzięcia udziału w Wyzwaniu, o ile jest 
to zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami. 
 
Gdy zakup produktu jest wymagany: 

• Uczestnicy muszą zostać o tym poinformowani przed przystąpieniem do Wyzwania (patrz: Zasada 
9.2.11 Regulaminu Wyzwania).  

• Partnerzy muszą przestrzegać zasad zwrotu pieniędzy klientom (patrz: Zasada 4.1.4 Gwarancja 
zwrotu pieniędzy Klientowi). 

• Partnerzy mogą sprzedawać uczestnikom produkty wyłącznie w rozsądnej ilości.  

• Koszt zakupu produktów musi być taki sam, jak poza Wyzwaniem.  

• Nie można przedstawiać zakupu produktu lub opłaty za przystąpienie do Wyzwania, jako formy opłaty 
za zostanie Partnerem (patrz: Zasada 1.1.1 Ograniczone wymogi w zakresie zakupów). 

 
 
9.2.9 Wiek minimalny 
W Wyzwaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. 
 
 
9.2.10 Przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawa i zasad  
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych metod działania, Partnerzy muszą przestrzegać Kodeksu 
Postępowania Herbalife Nutrition oraz wszystkich przepisów i regulacji dotyczących organizowania i 
prowadzenia Wyzwań, w tym między innymi pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, prawa 
ochrony konsumentów, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz zobowiązań podatkowych.  
Przy organizacji Wyzwań Partnerzy muszą zawsze konsultować się ze swoimi doradcami prawnymi, 
podatkowymi lub biznesowymi.  
 
Partnerzy muszą również spełniać wszelkie wymagania określone przez platformy stron trzecich. 
 
 
9.2.11 Regulamin Wyzwania  
Partnerzy muszą przedstawić wszystkim uczestnikom oficjalny Regulamin Wyzwania, który powinien być 
przejrzysty i łatwo dostępny przez cały czas trwania Wyzwania. W Regulaminie muszą znaleźć się między 
innymi następujące informacje:  

• Szczegółowe dane organizatora (Partnera), w tym dane kontaktowe 

• Wymagania kwalifikacyjne 

• Szczegóły Wyzwania (np. data rozpoczęcia i zakończenia, forma online lub offline itp.) 

• Wymogi i wskazówki, jak dołączyć do Wyzwania, w tym wszelkie koszty 

• Wszelkie ograniczenia (np. wiek) 

• Informacje o nagrodach 

• Obiektywne kryteria oceny (w jaki sposób zostanie wyłoniony zwycięzca) 

• Procedura składania reklamacji 

• Procedura odwołania przez Uczestnika udziału w Wyzwaniu i związany z tym zwrot środków 

• Informacja o prywatności 

• Wszelkie inne informacje wymagane przez obowiązujące prawo. 
 
 
9.2.12 Komunikacja 
Uczestnik musi wcześniej wyrazić pisemną zgodę, by Partner mógł udostępniać uzyskane przez niego wyniki, 
w tym zdjęcia. 
 
Ponadto Partnerzy muszą dopilnować, by Uczestnicy dzielący się efektami osiągniętymi w trakcie Wyzwania 
lub Partnerzy dzielący się swoimi wynikami stosowali odpowiednie klauzule zgodnie z Rozdziałem Deklaracje 
i oświadczenia oraz przepisami prawa.  
 
 
9.2.13 Ochrona prywatności i danych osobowych 
Szczegółowe dane na temat gromadzenia i zabezpieczania danych osobowych dostępne są w Rozdziale 12. 
Ochrona prywatności i danych osobowych,  
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Rozdział 10 Procedury wykonawcze 
 

Kodeks Postępowania służy ochronie możliwości i marki Herbalife Nutrition. Naruszenia zasad może 
negatywnie wpłynąć na opinię urzędów nadzorujących, mediów lub opinię publiczną na temat firmy, jej 
produktów i Partnerów. Podczas gdy wiele naruszeń może zostać rozwiązanych przez edukowanie Partnerów 
o zasadach i praktykach biznesowych, zdarzają się przypadki, w których naruszenia zasad podlegają 
surowszym karom. 

 
Aby chronić dobre imię i reputację Herbalife Nutrition i Partnerów, firma zachęca Partnerów do niezwłocznego 
zgłaszania rzekomych naruszeń zasad. Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo zbadania sprawy w 
dowolnym momencie61, choć generalnie będzie działać wyłącznie w sprawie skarg wniesionych w ciągu 
jednego roku od dnia, w którym Partner dowiedział się lub powinien dowiedzieć o danym naruszeniu.  
 
10.1 PROCEDURA SKŁADANIA SKARG 
Partnerzy powinni zgłaszać rzekome naruszenia na Oficjalnym Formularzu Zgłoszeniowym.62 Wymagane 
informacje powinny zawierać: naturę możliwego naruszenia i szczegółowe fakty udowadniające zarzut. 63 
Oficjalny Formularz Zgłoszeniowy należy podpisać i podać na nim numer identyfikacyjny Herbalife Nutrition 
zgłaszającego Partnera.  
 
 
10.1.1 Postępowanie sprawdzające 
Jeżeli Herbalife Nutrition określi, wedle własnego uznania, że informacje wystarczają do poparcia zarzutu, 
wówczas przedstawiciel firmy skontaktuje się z Partnerem, który jest obiektem zażalenia, by umożliwić mu 
przedstawienie odpowiedzi.  
 
W pewnych okolicznościach może pojawić się konieczność wprowadzenia restrykcji względem Umowy 
Partnerskiej podczas trwania postępowania sprawdzającego. Restrykcje te mogą obejmować zakaz udziału w 
spotkaniach Herbalife Nutrition oraz wstrzymanie lub odebranie: 
 

• Przywilejów dokonywania zakupów. 
• Wypłat Premii Królewskich. 
• Wypłat Premii Produkcyjnych dla TAB Team. 
• Nagród lub innych korzyści (np. wakacji, odznak itp.). 
• Możliwości uczestnictwa w Programie Mówców na korporacyjnych seminariach lub innych 

spotkaniach. 
• Kwalifikacji, które mogą być w toku. 
• Prawa do określania się mianem Partnera Herbalife Nutrition. 

 

Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska Partnera dopuszczającego się 
naruszenia, rodzaju tego naruszenia i nałożonej kary. 
 
 
10.1.2 Sankcje 
Naruszenie Kodeksu może skutkować problemami prawnymi i regulacyjnymi dla Herbalife Nutrition oraz 
zagrozić biznesowi wszystkich Partnerów. Z niniejszych powodów kary mogą być znaczne. Herbalife Nutrition 
może, wedle własnego uznania, określić właściwą karę na podstawie charakteru naruszenia i powstałych lub 
potencjalnych konsekwencji, włącznie z: 
 

• Zawieszeniem wszystkich praw i przywilejów Partnera. 
• Sankcjami pieniężnymi. 
• Zobowiązaniem do pokrycia poniesionych przez Herbalife Nutrition opłat prawnych. 
• Zakazem uczestnictwa w wydarzeniach sponsorowanych przez Herbalife Nutrition oraz pełnienia 

funkcji mówcy. 
• Dyskwalifikacją z udziału w corocznych Bonusach Marka Hughesa. 
• Dyskwalifikacją z udziału w programie Premii Produkcyjnych. 
• Stałą utratą podległej organizacji. 
• Wyrównaniem dotyczącym punktów obrotu i przychodów;64 oraz/lub 

 
61 Decyzje firmy związane z egzekwowaniem zasad Kodeksu nie mogą prowadzić do powstania zobowiązania do wypłacania 

rekompensaty za utratę zysków, dobrego imienia lub innych szkód. 
 

62 Oficjalny Formularz Zgłoszeniowy można uzyskać w Dziale Obsługi Partnerów lub pobrać www.myherbalife.com/pl-PL. 
 

63 Do szczegółowych faktów należą: nazwiska, adresy i numery telefonów wszystkich zaangażowanych stron, daty, godziny, miejsca itd.  
 

64 Wyrównania dotyczące punktów obrotu i przychodów, wynikające ze środków naprawczych, mających rozwiązać naruszenie zasad 

związane z podwójną Umową Partnerską, nie będą obejmować działalności sprzed więcej niż dwóch lat przed datą otrzymania przez 
Herbalife Nutrition stosownego zgłoszenia. Korekty punktów obrotu i przychodów obejmują także środki naprawcze mające rozwiązać 
naruszenie zasad dotyczących manipulowania Planem Sprzedaży i Marketingu oraz zakazu sprzedaży na aukcjach i serwisach 
sprzedażowych online stron trzecich. 
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• Rozwiązaniem Umowy Partnerskiej (patrz „Rozwiązanie lub anulowanie Umowy Partnerskiej” 
poniżej).  

 
Jeśli Herbalife Nutrition dojdzie do wniosku, że inni Partnerzy pomagali lub brali udział w naruszeniu zasad 
albo do niego zachęcali, może również pociągnąć ich do odpowiedzialności.  

Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska Partnera naruszającego Kodeks, faktu 
i okoliczności naruszenia oraz nałożonej kary. 
 
 
10.1.3 Wnioski o ponowne rozpatrzenie decyzji (niezwiązane z zakończeniem Umowy) 
Partner może złożyć do Herbalife Nutrition wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji w ciągu 15 dni od daty jej 
wydania. Może dostarczyć dodatkowe informacje, które jego zdaniem powinny być wzięte pod uwagę, oraz 
musi wyjaśnić, dlaczego nie przedstawił ich w trakcie postępowania sprawdzającego. Jeżeli Herbalife Nutrition 
nie otrzyma wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji w ciągu 15 dni, wniosek ten zostanie odrzucony - chociaż 
Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do rozważenia dowodów złożonych po upływie 15 dni według 
własnego, wyłącznego uznania. 
 
 
10.1.4 Rozwiązanie Umowy Partnerskiej  
Firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej wedle własnego uznania, jeśli Partner 
narusza Kodeks Postępowania.65  

 
Rozwiązanie umowy wchodzi w życie z datą wskazaną na pisemnym powiadomieniu Partnera przez Herbalife 
Nutrition. Po tym fakcie Partner nie będzie wnosił wobec Herbalife Nutrition żadnych roszczeń wynikających z 
rozwiązania umowy.  
 
Po rozwiązaniu Umowy, były Partner66 nie może nadal:  
 

• prowadzić biznesu jako Partner; 

• przedstawiać się jako Niezależny Partner Herbalife Nutrition; 

• używać nazwy handlowej Herbalife Nutrition, logo, znaków towarowych czy innej własności 
intelektualnej; oraz 

• uczestniczyć w szkoleniach Herbalife Nutrition, spotkaniach, społecznych wydarzeniach czy 
promocjach, nawet jako partner czy gość Partnera 

 
 
10.1.5 Odwołanie się od decyzji o rozwiązaniu Umowy  
Partner może złożyć do Herbalife Nutrition wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji dotyczącej rozwiązania 
umowy w ciągu 15 dni od daty jej wydania. Może dostarczyć dodatkowe informacje, które jego zdaniem należy 
wziąć pod uwagę, oraz musi wyjaśnić, dlaczego nie przedstawił ich w trakcie postępowania sprawdzającego. 
Jeżeli Herbalife Nutrition nie otrzyma wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji w ciągu 15 dni, wniosek ten 
zostanie odrzucony, choć Herbalife Nutrition zastrzega sobie prawo do wzięcia pod rozwagę dowodu 
złożonego poza ramą czasową 15 dni wedle własnego uznania. 
 
Odwołanie zostanie następnie rozpatrzone przez komisję składającą się z wyznaczonych reprezentantów  
z Działu Obsługi Partnerów, Działu Wsparcia Sprzedaży i Marketingu oraz Działu Prawnego („Komisję 
Rewizyjną”). Większością głosów Komisja Rewizyjna może podtrzymać decyzję o rozwiązaniu umowy albo 
przywrócić jej pełne prawa lub zaproponować nałożenie innej kary za ewentualne naruszenia. Rozpatrując 
decyzję, Komisja Rewizyjna weźmie pod uwagę fakt, czy naruszenie było poważne. 
 
Niniejsza decyzja nie pociąga za sobą odpowiedzialności do zapłaty rekompensaty za utratę zysków lub 
dobrego imienia.  
  

 
65 Rozwiązanie oznacza całkowite anulowanie Umowy Partnerskiej i cofnięcie prawa do prowadzenia biznesu Herbalife Nutrition przez 

Partnera. Zawiera ono także anulowanie prawa Partnera do otrzymywania dalszych przychodów z Umowy Partnerskiej.  
 

66 Zakazy te dotyczą również Partnerów, którzy zrezygnują lub w inny sposób opuszczają działalność Herbalife Nutrition podczas 

prowadzonego postępowania dotyczącego możliwego naruszeń Zasad. 
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Rozdział 11 Postanowienia dodatkowe 
 
Poniższe odniesienia do "Umowy" oznaczają Umowę Partnerską oraz wynikające z tej umowy relacje 

pomiędzy Partnerem a Herbalife Nutrition. 
 
11.1 SZKODY 
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani Herbalife Nutrition, ani Partner nie 
ponoszą względem siebie odpowiedzialności za pośrednie lub przypadkowe szkody wszelkiego rodzaju, w 
tym utratę dobrego imienia, możliwości, okazji, zysków lub przychodów zgodnie z jakąkolwiek prawną lub 
sprawiedliwą teorią, niezależnie od tego, czy taka możliwość szkody jest znana przez którakolwiek ze stron. 
 
 
11.1.1 Zrzeczenie się i uchylenie praw 
Herbalife Nutrition może reagować na naruszenia Kodeksu Postępowania lub Umowy z Partnerem wedle 
własnego uznania. Niewyegzekwowanie praw, odmowa lub zaniedbanie przez Herbalife Nutrition wykonania 
dowolnego postanowienia Umowy z Partnerem nie stanowi uchylenia żadnego z postanowień ani praw 
Herbalife Nutrition w ramach takiej Umowy.  
 
 
11.1.2 Klauzula salwatoryjna 
Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa ono na 
pozostałą część Umowy, która pozostaje w pełni ważna i obowiązująca. W takim przypadku strony Umowy 
zastąpią nieważne postanowienie innym, ważnym, wykonalnym i niepodważalnym prawnie postanowieniem, 
które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia. 
 
 
11.1.3 Prawo właściwe i jurysdykcje 
Ewentualne kwestie sporne, wynikające z relacji między Herbalife Nutrition a Partnerami, będą poddane 
wyłącznej jurysdykcji polskiego sądu bez konfliktu praw.  
 
Każdy taki spór będzie rozpatrywany wyłącznie w procesie sądowym w odpowiednim sądzie mieszczącym się 
w Warszawie, w Polsce.  
 
 
11.1.4 Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością 
Partner będzie zabezpieczał, bronił i chronił Herbalife Nutrition przed wszelką działalnością, żądaniami, 
dochodzeniem sądowym czy wszelkiego rodzaju roszczeniami i związanymi z nimi kosztami, jakie mogą być 
wysunięte wobec Herbalife Nutrition lub wynikać z prowadzenia biznesu przez Partnera lub ze złamania przez 
niego Umowy z Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition może odliczyć rozsądną sumę z kwoty, którą i tak 
Partner musiałby uregulować w celu pokrycia odszkodowania. 
 
 
11.1.5 Roszczenia między Partnerami  
Herbalife Nutrition nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Partnera za ewentualne szkody, straty lub 
wydatki poniesione przez niego bezpośrednio lub pośrednio w efekcie działań, zaniechań lub oświadczeń 
innego Partnera.  
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Rozdział 12 Ochrona prywatności i danych osobowych 
 
O ile nie wskazano inaczej, Herbalife Nutrition zbiera i wykorzystuje „Dane Osobowe" (np. imię i nazwisko, 
adres korespondencyjny, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej i 
informacje bankowe) tylko zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.herbalife.pl/footer-
pages/polityka-prywatnosci/.  
 
Ze względu na wyjątkowy charakter marketingu wielopoziomowego, Partnerzy Herbalife Nutrition mogą 
otrzymywać bezpośrednio z Herbalife Nutrition dane osobowe innych osób, takie jak informacje dotyczące 
innych Partnerów z organizacji podległej Partnera czy Klientów lub osób poleconych, którzy wyrażają 
zainteresowanie produktami lub usługami Herbalife Nutrition, a także osób, które korzystają z naszych usług 
online i aplikacji mobilnych („Witryn”). Podległa organizacja to wszyscy Partnerzy, którzy zostali osobiście 
zasponsorowani przez danego Partnera Herbalife Nutrition, którzy z kolei zasponsorowali kolejnych Partnerów 
Herbalife Nutrition. Gdy Herbalife Nutrition udostępnia dane osobowe Partnerowi, to wówczas dany Partner 
jest za nie odpowiedzialny i musi przechowywać je w sposób zapewniający ścisłą poufność.   
 
Partner Herbalife Nutrition może wykorzystywać dane osobowe jako administrator danych w celu rozwijania 
relacji biznesowych Herbalife Nutrition ze swoją organizacją podległą, klientami lub osobami poleconymi.  
 
Partner Herbalife Nutrition może wykorzystywać te dane osobowe do innych celów tylko wówczas, gdy 
poinformował o tym osobę, której dane dotyczą, oraz uzyskał odpowiednią podstawę prawną dla tego 
dodatkowego zastosowania. Przykładami odpowiedniej podstawy prawnej w tym wypadku są:  
 

• zgoda osoby, której dane dotyczą 
• obowiązek wynikający z przepisów prawa 
• wykonanie umowy z osobą, której dane dotyczą (np. umowa sprzedaży produktów) lub 
• prawnie uzasadniony interes Partnera Herbalife Nutrition, pod warunkiem, że interes ten nie jest 

podrzędny w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  
 
Wykorzystywanie danych w celach marketingowych wymaga wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.  
Jednym ze sposobów, w jaki Herbalife Nutrition dzieli się informacjami z Partnerami Herbalife Nutrition, są 
Raporty Podległej Organizacji. Raporty te zawierają informacje o innych Partnerach z podległej organizacji 
danego Partnera Herbalife Nutrition, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, numer identyfikacyjny 
Herbalife Nutrition oraz dane biznesowe, takie jak poziom czy pozycja, punkty obrotu i statystyki sprzedaży. 
Raporty Podległej Organizacji są udostępniane Partnerom Herbalife Nutrition w sposób zapewniający ścisłą 
poufność i wyłącznie w celu wspierania Partnerów Herbalife Nutrition w dalszym rozwijaniu ich działalności 
Herbalife Nutrition. Raporty Podległej Organizacji, w tym wszelkie dane osobowe i inne dane w nich zawarte, 
stanowią poufne, zastrzeżone tajemnice handlowe Herbalife Nutrition.  
 
Partnerzy Herbalife Nutrition nie mogą zbierać, rozpowszechniać ani gromadzić poufnych, osobistych lub 
zbiorczych informacji o innych Partnerach Herbalife Nutrition i ich klientach za wyjątkiem relacji z ich podległą 
organizacją i wyłącznie w celu promowania ich działalności Herbalife Nutrition, a także do zarządzania, 
motywowania i szkolenia ich podległej organizacji. 
 
Partnerzy Herbalife Nutrition mogą również zbierać bezpośrednio dane osobowe od osób lub gromadzić je w 
inny sposób, na przykład podczas zbierania danych kontaktowych i informacji o płatnościach od klientów w 
celu realizacji ich zamówień produktów.  
 
Partnerzy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, w tym 
międzynarodowych ograniczeń dotyczących przekazywania danych, w odniesieniu do wszystkich danych 
osobowych, uzyskanych (od Herbalife Nutrition lub w inny sposób) w związku ze swoją działalnością Herbalife 
Nutrition. W przypadku, gdy Partner zbiera i / lub udostępnia Herbalife Nutrition dane osobowe, które gromadzi, 
zobowiązuje się przedstawiać wszelkie niezbędne informacje i uzyskać wszelkie niezbędne zgody zgodnie z 
obowiązującym prawem. Partnerzy nie mogą wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż 
określony cel, w którym zostały zebrane chyba, że dana osoba wyraźnie ich do tego upoważni lub jeśli nie 
mają innej właściwej podstawy prawnej do takiego dodatkowego wykorzystania, jak wskazano powyżej. 
 
Ponadto obowiązkiem Partnera jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych, które 
otrzymuje, oraz przechowywanie takich informacji tylko tak długo, jak to konieczne do celów, dla których 
zostały one zebrane, lub zgodnie z wymogami prawa, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 
 
W zależności od obowiązujących przepisów, osobom fizycznym mogą przysługiwać różne prawa w 
odniesieniu do ich danych osobowych, takie jak prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia lub sprzeciwu 
wobec przetwarzania i przenoszenia do innego administratora, oraz usunięcia ich danych. Prawa te podlegają 
ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. 
 

https://www.herbalife.pl/footer-pages/polityka-prywatnosci/
https://www.herbalife.pl/footer-pages/polityka-prywatnosci/
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Należy pamiętać, że przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych często zawierają surowsze wymagania 
dotyczące zgody, bezpieczeństwa i przechowywania specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak dane 
dotyczące zdrowia i samopoczucia, dane biometryczne oraz dotyczące dzieci / nieletnich. Na przykład 
Partnerzy mogą gromadzić informacje związane ze zdrowiem i samopoczuciem, takie jak masa ciała, wymiary 
i styl życia (np. w związku z Analizami Wellness lub konkursami, takimi jak Wyzwanie na Odchudzanie i 
metamorfozy) tylko wtedy, gdy uzyskają na to wyraźną zgodę, a taka zgoda może zostać wycofana przez 
daną osobę w dowolnym momencie.  
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Rozdział 13 Definicje 
 
Autodialer: Urządzenie lub oprogramowanie, które w sposób automatyczny wybiera numery telefonów, 
włącznie z urządzeniami komputerowymi, które wyposażone są w funkcję wybierania numerów. Dotyczy to 
zarówno urządzeń z zaprogramowaną listą numerów telefonów, jak i urządzeń wybierających numery w 
sposób losowy.  
 
Asocjacja – w przypadku rozwodu lub zakończenia Związku Partnerskiego procent przychodu jest obliczany 
na podstawie połączenia punktów obrotu z oryginalnej Umowy Partnerskiej z punktami obrotu każdej 
indywidualnej Umowy Partnerskiej.  
 
Były uczestnik: Były Partner, jego małżonek, Partner Życiowy lub inna osoba uczestniczącą w Umowie 
Partnerskiej.  
 
Cedent – były Partner, który przekazuje swoje prawa do Umowy Partnerskiej innej osobie. 
 
Cesjonariusz - osoba, która przejmuje prawa do Umowy Partnerskiej. 
 
Dane osobowe: informacje o osobie, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, miasto, województwo, kod 
pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, karta kredytowa i informacje bankowe. 
 
Dział Obsługi Partnerów: Dział obsługi Partnerów Herbalife Nutrition, z którym można się skontaktować, 
dzwoniąc pod numer +48 22 703 76 00.  
 
Kandydat: Indywidualna osoba składająca wniosek o zostanie Niezależnym Partnerem Herbalife Nutrition.  
 
Klub: Klub Odżywiania.  
 
Kodeks: Kodeks Postępowania i wszelkie inne zasady, polityki i komunikaty, które Herbalife Nutrition ogłasza 
lub może w przyszłości ogłosić.  
 
Komisja Rewizyjna: Komisja rozpatrująca odwołania od decyzji o rozwiązaniu Umowy Partnerskiej. Składa 
się z wyznaczonych reprezentantów z Działu Obsługi Partnerów, Działu Wsparcia Sprzedaży i Marketingu 
oraz Działu Prawnego. 
 
Kontakty: Obejmują potencjalnych Klientów zainteresowanych produktami Herbalife Nutrition lub kandydatów 
na Partnerów, jak również skierowane do nich reklamy.  
 
Lista maili zastrzeżonych: Lista stworzona i utrzymywana przez Partnera, umożliwiająca uwzględnianie 
próśb o wypisanie z listy mailingowej.  
 
Loterie: są surowo zabronione. Loteria to promocja, w której oferuje się i przyznaje nagrodę, a jej zdobywcę 
wybiera się losowo. Aby wziąć udział w loterii, należy wpłacić pieniądze, dokonać zakupu produktu lub usługi 
lub przedstawić informacje. Gry losowe i fantowe są loteriami, dlatego są zabronione. 
 
Maratony: to świetny sposób na wprowadzanie niewielkich, ale konsekwentnych i stałych zmian do swojego 
stylu życia. Drużyna maratońska, składająca się z 9 osób, w tym jednego kapitana, rywalizuje z innymi 
zespołami, by uzyskać najlepsze wyniki. Maraton trwa średnio 10 dni. Następnie uczestnicy mogą ponownie 
dołączyć do Maratonu, aż osiągną lub utrzymają pożądane efekty w zakresie odżywiania. Ponieważ maratony 
trwają krótko, nagrodę stanowią zazwyczaj: wyróżnienie i nagrody rzeczowe. 
 
Materiały: Literatura i materiały służące wsparciu sprzedaży, stworzone przez Herbalife Nutrition.  
 
MLM: Marketing wielopoziomowy. 
 
Nagroda (Wyzwania, których uczestnicy konkurują ze sobą): coś wartościowego, co wszyscy uczestnicy 
starają się zdobyć. Przyznawane zwycięzcy / zwycięzcom Wyzwania. 
 
Narzędzia biznesowe: Materiały służące wsparciu sprzedaży, niedostarczone przez Herbalife Nutrition.  
 
Okres nieaktywności: Czas, w którym były uczestnik umowy nie może w żaden sposób angażować się w 
działalność związaną z Herbalife Nutrition przed zmianą Sponsora.  
 
Czas ten obejmuje: 

• jeden rok dla statusu Supervisora i niższych 
• dwa lata dla statusu World Team i wyższych (liczony od rezygnacji lub wygaśnięcia ważności opłaty 

rocznej) 
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Więcej informacji znajdziesz w zasadzie 2.1.9. Okres nieaktywności. 
 
Opłata: Roczna opłata członkowska.  
 
Oświadczenia dotyczące przychodów: Wszelkie oświadczenia dotyczące aktualnych lub potencjalnych 
przychodów Partnera.  
 
Oświadczenia dotyczące stylu życia: Rodzaj oświadczeń dotyczących przychodów.  
 
Partner Życiowy: Osoba wskazana przez Partnera Herbalife Nutrition jako jego Partner Życiowy na 
„Formularzu o Dopisanie Partnera Życiowego. 
 
Plan Sprzedaży i Marketingu: Plan Sprzedaży i Marketingu Herbalife Nutrition.  
 
PPH: Pakiet Partnerski Herbalife Nutrition.   
 
Prowadzący Klub Odżywiania: nazywany także „Prowadzącym Klub” to Niezależny Partner Herbalife 
Nutrition, który prowadzi Klub Odżywiania. 
 
Raport o strukturze organizacji: raport zawiera informacje o innych Partnerach w ramach organizacji danego 
Partnera, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, numer identyfikacyjny Niezależnego Partnera 
Herbalife Nutrition oraz dane biznesowe, takie jak poziom, pozycja, wielkość i statystyki sprzedaży. 
 
Rozsyłanie faksów (Broadcast Fax lub Blast Fax): Wysyłanie informacji za pomocą faksu do odbiorców, 
którzy nie zamówili tychże informacji. Dotyczy to również korzystania z urządzeń lub oprogramowania 
wysyłających informacje do wielu użytkowników. 
 
Sponsor: Partner, który wprowadza inną osobę do Herbalife Nutrition w roli Partnera.  
 
Telemarketing: Akt sprzedaży, oferowania, promowania lub udzielania informacji o produkcie lub usłudze za 
pomocą rozmowy telefonicznej, usługi tekstowej SMS, faksu, autodialera, nagranej wiadomości itp.  
 
Uczestnik: osoba, biorąca udział w Wyzwaniu. 
 
Uprzednia zgoda: Pisemna zgoda lub wiadomość mailowa między Partnerem i konsumentem jednoznacznie 
potwierdzająca zgodę na kontakt Partnera dotyczący produktów lub możliwości biznesowych Herbalife 
Nutrition, ze wskazaniem numeru telefonu lub faksu, na który taki kontakt może zostać nawiązany.  
 
Ustanowione relacje biznesowe: Relacje biznesowe, które zostały nawiązane uprzednio między Partnerem 
i użytkownikiem numeru telefonu, oparte o: (1) zakup lub transakcję dokonane w okresie  
18 miesięcy poprzedzających rozmowę telefoniczną, o ile relacje te nie zostały już zakończone, lub (2) 
zapytanie od użytkownika o produkt lub usługę w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozmowę telefoniczną, 
o ile relacje te nie zostały już zakończone. Jeśli użytkownik zgłosi zastrzeżenie swojego numeru, by nie 
wykonywać już do niego połączeń telefonicznych, takie zastrzeżenie kończy ustanowione relacje biznesowe 
nawet wtedy, gdy użytkownik pozostaje we współpracy z Partnerem. 
 
Witryny stron trzecich: witryny aukcyjne oraz witryny internetowe innych firm. 
 
Własność intelektualna Herbalife Nutrition: Obejmuje materiały chronione prawami autorskimi Herbalife 
Nutrition, znaki towarowe, nazwy i tajemnice handlowe. 
 
Wniosek: Wniosek i Umowa Partnerska Herbalife Nutrition.  
 
Wyzwania: Wyzwanie na Odchudzanie, metamorfozy, maratony i podobne. 

Wyzwania, których uczestnicy konkurują ze sobą: opcjonalna metoda działania dostępna dla wszystkich 
Partnerów. Wyzwania mogą obejmować konkursy oparte na umiejętnościach (np. Wyzwanie na Odchudzanie, 
metamorfozy, maratony i podobne), w których wyłania się zwycięzcę na podstawie określonych kryteriów 
oceny. 
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KODEKS SPRZEDAŻY 
BEZPOŚREDNIEJ PSSB 

 
 
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1 Zakres regulacji 
Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej PSSB (określany dalej jako „Kodeks”) został uchwalony przez Polskie 
Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”) dla będących jego członkami przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej („Przedsiębiorcy”). Kodeks reguluje stosunki 
między Przedsiębiorcami i Sprzedawcą a Konsumentami, a także stosunki między Przedsiębiorcą a 
Sprzedawcą, stosunki pomiędzy Przedsiębiorcami oraz pomiędzy Sprzedawcami. Celem Kodeksu jest 
podnoszenie poziomu zaspokojenia potrzeb konsumentów i ochrona ich interesów, ochrona Sprzedawcy, 
promocja uczciwej konkurencji w ramach wolnej przedsiębiorczości, utrwalanie pozytywnego wizerunku 
Przedsiębiorców w świadomości społecznej oraz ukazanie etycznego aspektu sprzedaży bezpośredniej jako 
działalności zarobkowej. 
 
1.2 Definicje 
Dla potrzeb niniejszego Kodeksu użyte w nim określenia mają następujące znaczenie: 
 
„Sprzedaż Bezpośrednia” - sprzedaż wyrobów prowadzona poza siecią sklepową, bezpośrednio na rzecz 
Konsumenta, przez osobę prezentującą takie wyroby. Sprzedaż prowadzona jest głównie w domu 
Konsumenta, jego miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży; powinny towarzyszyć 
jej wyjaśnienia Sprzedawcy i pokazy produktów; 

„Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową; 

„Przedsiębiorca” - podmiot gospodarczy opierający marketing swoich wyrobów, opatrzonych znakiem 
towarowym lub innym znakiem wyróżniającym, na systemie dystrybucyjnym polegającym na sprzedaży 
bezpośredniej, zrzeszony w PSSB; 

„System dystrybucyjny” – jakikolwiek sposób lub forma działania mająca na celu marketing produktów; 

„Sprzedawca” - osoba będąca członkiem systemu dystrybucyjnego Przedsiębiorcy Sprzedaży 
Bezpośredniej, współpracująca z Przedsiębiorcą albo działająca jako samodzielny podmiot gospodarczy w 
zakresie handlu lub usług na podstawie zawartej z Przedsiębiorcą umowy agencyjnej, zlecenia, franchisingu 
lub innej podobnej umowy; 

„Produkty”- wszelkie towary i usługi, zarówno materialne jak i niematerialne; 

"Sprzedaż" - nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi Konsumentami, prezentacje i pokazy Produktów, 
przyjęcie zamówienia, dostawa Produktów oraz pobranie płatności; 

„Sprzedaż Grupowa” - sprzedaż organizowana przez Sprzedawcę zazwyczaj w domu Konsumenta, który 
jako gospodarz zaprasza do siebie w tym celu inne jeszcze osoby, połączona z wyjaśnieniami i pokazem 
Produktów; 

„Formularz Zamówienia” - pisemne zamówienie, pokwitowanie lub umowa; 

„Rekrutacja” - każde działanie mające na celu zachęcenie innej osoby do podjęcia działalności w charakterze 
Sprzedawcy; 

„Krajowy Administrator Kodeksu” - niezależna osoba, osoby bądź organ wyznaczony przez PSSB do 
nadzorowania przestrzegania przez Przedsiębiorców postanowień niniejszego Kodeksu i do rozwiązywania 
sporów i skarg, dla których podstawę stanowią przepisy Kodeksu. 
 
1.3 Przedsiębiorcy 
Przedsiębiorcy zrzeszeni w PSSB są zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu, co stanowi 
warunek ich przyjęcia w poczet członków PSSB i pozostawania w stosunku członkostwa. Od Przedsiębiorców 
zrzeszonych w PSSB wymaga się promowania w szerokim zakresie ich przynależności do PSSB oraz zasad 
sprzedaży bezpośredniej zawartych w Kodeksie PSSB. 
 
1.4 Sprzedawcy 
Przedsiębiorcy powinni poinformować o treści Kodeksu wszystkich Sprzedawców i wymagać od nich, jako 
warunku członkostwa w ich systemie dystrybucyjnym, przestrzegania postanowień Kodeksu. 
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1.5 Wewnętrzna regulacja 
Niniejszy Kodeks jest dokonaną przez Przedsiębiorców regulacją działalności w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej. Kodeks nie jest prawem, ale Przedsiębiorcy są obowiązani do przestrzegania wszystkich jego 
postanowień, w tym zasad etyki, często przewyższających standardy określone przez obowiązujące prawo. Z 
chwilą ustania członkostwa PSSB Przedsiębiorca przestaje być związany postanowieniami Kodeksu. 
Jednakże do umów lub innych zdarzeń mających miejsce w czasie, gdy Przedsiębiorca był członkiem PSSB, 
postanowienia Kodeksu stosuje się i po tej chwili. 
 
1.6 Prawo, informacje dla Konsumenta 
Uznaje się, że Przedsiębiorcy i Sprzedawcy postępują zgodnie z prawem, dlatego Kodeks nie określa ich 
obowiązków wobec prawa. Na każde żądanie Konsumenta PSSB udzieli mu informacji o sprzedaży 
bezpośredniej i regulacjach prawnych jej dotyczących, w tym o uprawnieniach konsumenta jako kupującego i 
obowiązkach Przedsiębiorcy lub Sprzedawcy. 
 
1.7 Normy 
Kodeks zawiera normy postępowania zgodnego z zasadami etyki dla Sprzedawców i Przedsiębiorców. 
Zaleca się, by Kodeks był stosowany, jako zbiór norm dla tego rodzaju działalności gospodarczej. 
 
1.8 Zasada eksterytorialności 
Warunkiem przyjęcia w poczet i pozostawania członkiem PSSB jest przestrzeganie postanowień Kodeksu 
PSSB, postanowień Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży 
Bezpośredniej (WFDSA), o ile Przedsiębiorca prowadzi działalność w państwie spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) i nie jest członkiem krajowego stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej w tym 
państwie, oraz postanowień Kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA), o 
ile Przedsiębiorca prowadzi działalność w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
nie jest członkiem krajowego stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej w tym państwie. 
 
 
2. ZASADY POSTĘPOWANIA Z KONSUMENTAMI 
 
2.1 Niedozwolone praktyki 
Sprzedawca nie może stosować wprowadzających w błąd, oszukańczych lub nieuczciwych praktyk sprzedaży. 
 
2.2 Przedstawianie się 
Na początku prezentacji mającej na celu sprzedaż Sprzedawca powinien, nie czekając na życzenie 
Konsumenta, przedstawić siebie, Przedsiębiorcę, Produkty i cel swoich zabiegów. W przypadku sprzedaży 
grupowej Sprzedawca wyjaśnia cel spotkania wszystkim jego uczestnikom. 
Przed zawarciem umowy sprzedaży Sprzedawca powinien przedstawić wyjaśnienia lub zaprezentować  
 
Produkt, a także przedstawić w szczególności następujące informacje: 
a) nazwę i adres Przedsiębiorcy, 
b) najważniejsze cechy oferowanego Produktu, 
c) cenę Produktu uwzględniającą wszelkie podatki, 
d) koszty dostawy (jeśli ma to zastosowanie), 
e) warunki płatności, warunki kredytowania, dostawy lub wykonania umowy, 
f) istnienie prawa do odstąpienia lub zwrotu, 
g) warunki gwarancji, 
h) szczegóły i ograniczenia dotyczące serwisu w okresie po sprzedaży. 
 
2.3 Wyjaśnienia i pokaz 
Pokaz oferowanego Produktu i dotyczące go wyjaśnienia powinny być dokładne i wyczerpujące. Informacje 
dla Konsumentów powinny być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały z uwzględnieniem zasad dobrej 
praktyki w transakcjach handlowych oraz zasad dotyczących ochrony szczególnych grup Konsumentów, np. 
małoletnich lub osób w podeszłym wieku. 
 
2.4 Odpowiedzi na pytania 
Sprzedawca powinien udzielić dokładnych i zrozumiałych odpowiedzi na wszystkie pytania Konsumentów 
dotyczące Produktu i oferty. 
 
2.5 Formularz zamówienia 
W czasie sprzedaży Sprzedawca powinien przedłożyć Konsumentowi Formularz Zamówienia. Formularz 
Zamówienia winien zawierać dane identyfikujące Przedsiębiorcę w szczególności nazwę (imię i nazwisko), 
stały adres oraz numer telefonu i Sprzedawcę (imię i nazwisko oraz podpis), a także inne informacje 
wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, jak również, kiedy jest to wymagane przez przepisy, wzór 
umowy sprzedaży lub umowy kredytowej. 
 
2.6 Przyrzeczenia ustne 
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Sprzedawca może składać jedynie takie ustne przyrzeczenia dotyczące Produktu, do których został 
upoważniony przez Przedsiębiorcę. 
 
2.7 Odstąpienie od umowy i zwrot Produktu 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy zapewnią, żeby każdy Formularz Zamówienia zawierał zapis umożliwiający 
Konsumentowi odstąpienie od umowy w terminie co najmniej 14 dni. Bieg terminu na odstąpienie od umowy 
rozpoczyna się: (a) od chwili dostarczenia konsumentowi rzeczy – w przypadku umowy, w wykonaniu której 
konsument otrzymuje rzecz; (b) od chwili dostarczenia konsumentowi ostatniej rzeczy, partii lub części – w 
przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach; (c) od chwili 
dostarczenia konsumentowi pierwszej rzeczy – w przypadku umowy dotyczącej regularnego dostarczania 
rzeczy przez oznaczony czas; (d) od chwili zawarcia umowy – w przypadku innych umów. 
 
2.8 Gwarancja i serwis w okresie po sprzedaży, zawiadomienie o niezgodności Produktu z umową 
Warunki gwarancji a także warunki i ograniczenia serwisu w okresie po sprzedaży, nazwa i adres 
wykonującego obowiązki gwaranta, czas trwania gwarancji i roszczenia przysługujące Konsumentowi powinny 
być w jasny sposób określone w formularzu zamówienia lub towarzyszących mu dokumentach, albo w 
dokumentach dostarczanych razem z Produktem. 
 
W przypadku, gdy Konsument stwierdzi niezgodność Produktu z umową, zawartą z Przedsiębiorcą albo 
Sprzedawcą, zachowuje on uprawnienia przewidziane w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej, 
jeżeli zawiadomi o niezgodności, odpowiednio Przedsiębiorcę albo Sprzedawcę, w terminie trzech miesięcy 
od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową. 
 
2.9 Literatura 
Literatura promocyjna, reklamy i ulotki nie powinny zawierać mylących lub oszukańczych opisów Produktu, 
stwierdzeń lub ilustracji; powinny zaś być opatrzone nazwą i adresem lub dodatkowo numerem telefonu 
Przedsiębiorcy lub Sprzedawcy. Wskazane materiały powinny być zgodne z postanowieniami niniejszego 
Kodeksu oraz przepisami dotyczącymi sprzedaży dzieciom i osobom małoletnim, w szczególności zawartymi 
w Dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych") i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 
10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o 
audiowizualnych usługach medialnych) lub innymi przepisami, które zmienią lub zastąpią wskazane powyżej 
regulacje. 
 
2.10 Świadectwa 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie powinni powoływać się na świadectwa lub opinie niepotwierdzone, 
nieprawdziwe, nieaktualne albo z innych powodów nieodpowiednie, albo też nie mające związku z ofertą, bądź 
których użycie może wprowadzić w błąd Konsumentów. 
 
2.11 Porównywanie i pomawianie 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy powinni powstrzymać się od stosowania porównań, które mogą wprowadzić w 
błąd i pozostają w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji. Porównania powinny być dokonywane w 
sposób uczciwy i oparte na konkretnych faktach, w szczególności powinny być zgodne z postanowieniami 
Dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy 
wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, lub innymi przepisami, które zmienią lub zastąpią wskazaną 
regulację. Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie powinni formułować negatywnych ocen na temat działania 
jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy lub Produktu ani wprost ani w sposób dorozumiany. Przedsiębiorcom i 
Sprzedawcom nie wolno w nieuczciwy sposób wykorzystywać opinii o innym przedsiębiorcy, jego nazwy, 
znaku towarowego lub produktu. 
 
2.12 Poszanowanie prywatności 
Osobisty lub telefoniczny kontakt z Konsumentem powinien być nawiązywany w taki sposób i w takim czasie, 
aby nie stanowił ingerencji w sferę prywatności Konsumenta i nie był dla niego uciążliwy. Na życzenie 
Konsumenta Sprzedawca ma obowiązek przerwać pokaz lub prezentację Produktu. Przedsiębiorcy i 
Sprzedawcy powinni zapewnić odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony wszelkich prywatnych 
informacji udostępnionych przez Konsumentów lub potencjalnych Konsumentów. 
 
Możliwości biznesowe oferowane przez przedsiębiorców potencjalnym Sprzedawcom nie mogą być 
udostępniane w sposób dyskryminujący takie osoby w zakresie płci, rasy, grupy etnicznej, przynależności 
religijnej, wyznania, czy też poglądów politycznych. 
 
 
2.13 Uczciwość 
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Sprzedawca ma obowiązek uszanować brak doświadczenia Konsumenta, nie wolno mu nadużywać jego 
zaufania i wykorzystywać dla swoich celów jego wieku, choroby, umysłowej lub fizycznej niedołężności, 
naiwności, braku orientacji lub nieznajomości języka. 
 
2.14 Sprzedaż z polecenia 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie mogą zachęcać do zakupu Produktu używając argumentu, że Konsument 
zapłaci niższą cenę lub ją odzyska, o ile zachęci inne osoby do podobnych zakupów u Sprzedawcy 
 
2.15 Dostawa 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy powinni dostarczać Konsumentowi zamówione przez niego Produkty w 
ustalonym terminie, najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 30 dni następujących po złożeniu 
przez Konsumenta zamówienia, chyba że strony ustaliły inny termin. Konsumenci powinni zostać 
powiadomieni jeżeli Sprzedawca lub Przedsiębiorca nie jest w stanie wykonać umowy, zwłaszcza z tego 
powodu, że zamówione Produkty są niedostępne. W takiej sytuacji Konsument powinien otrzymać jak 
najszybciej zwrot wszelkich kwot, które wpłacił, jednakże w każdym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni 
od  daty otrzymania przez Przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu. 
 
 
3. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SPRZEDAWCAMI 
 
3.1 Przestrzeganie przez Sprzedawców postanowień Kodeksu 
Przedsiębiorcy są zobowiązani wymagać od Sprzedawców, jako warunku członkostwa w ich systemie 
dystrybucyjnym, aby przestrzegali postanowień Kodeksu lub innego zbioru zasad postępowania 
obowiązującego u danego Przedsiębiorcy, spełniającego wymogi wynikające z Kodeksu. 
 
3.2 Rekrutacja 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie powinni stosować mogących wprowadzić w błąd, oszukańczych lub 
nieuczciwych praktyk rekrutacyjnych w kontaktach ze Sprzedawcami lub potencjalnymi Sprzedawcami. 
 
3.3 Informacje dotyczące prowadzenia działalności 
Informacje udzielane przez Przedsiębiorcę Sprzedawcom i potencjalnym Sprzedawcom dotyczące możliwości 
zarobkowych i innych korzyści oraz związanych z nimi praw i obowiązków powinny być: 
 

• prawdziwe, dokładne i wyczerpujące oraz podawane w rzetelny i uczciwy sposób; 

• oparte na udokumentowanych danych dotyczących właściwego rynku. 
 
Przedsiębiorcy nie powinni powoływać się wobec potencjalnych Sprzedawców na żadne niesprawdzalne 
okoliczności, ani składać obietnic, które nie mogą być dotrzymane. 
 
3.3.A Odstąpienie od umowy 
Sprzedawca może w terminie co najmniej siedmiu dni kalendarzowych odstąpić od zawartej z Przedsiębiorcą 
umowy sprzedaży Produktów bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty oraz bez podania przyczyny. Termin na 
skorzystanie z tego prawa liczy się od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca powinien powiadomić 
Przedsiębiorcę na piśmie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca skorzystał z prawa odstąpienia od 
umowy, Przedsiębiorca powinien odkupić od Sprzedawcy nadające się do sprzedaży Produkty, materiały 
informacyjno-instruktażowe, próbki Produktów lub zestawy prezentacyjne, nabyte od Przedsiębiorcy. 
Przedsiębiorca zwróci Sprzedawcy, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń, wszystkie kwoty wpłacone 
przez Sprzedawcę. Przedsiębiorca nie ma jednak obowiązku odkupienia Produktów, materiałów informacyjno-
instruktażowych, próbek Produktów ani zestawów prezentacyjnych, jeśli nie są w stanie pierwotnym, to jest 
nie są nowe i nieużywane. 
 
3.4 Prawo do wynagrodzenia 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie powinni w nierzetelny sposób przedstawiać rzeczywistych lub możliwych do 
uzyskania zarobków Sprzedawców. Jakiekolwiek oświadczenia dotyczące wynagrodzeń lub sprzedaży 
powinny być oparte na udokumentowanych faktach. 
 
3.5 Stosunki wzajemne 
Przedsiębiorcy powinni zawrzeć ze swymi Sprzedawcami pisemne porozumienie zawierające wszystkie 
istotne postanowienia regulujące stosunki pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą albo też przedłożyć im 
oświadczenie w formie pisemnej lub oświadczenie utrwalone na papierze lub na innym trwałym nośniku 
zawierające takie postanowienia. Przedsiębiorcy powinni poinformować Sprzedawców o ich obowiązkach 
wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza o obowiązku uzyskania zaświadczenia o dokonaniu wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej, rejestracji w odpowiednim urzędzie skarbowym, uiszczania podatków i 
opłat z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
 
3.6 Opłaty 
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Nie należy żądać od Sprzedawców lub potencjalnych Sprzedawców nadmiernie wysokich opłat wstępnych, 
opłat za materiały promocyjne oraz wszelkich innych opłat związanych wyłącznie z prawem uczestnictwa w 
działalności. Wysokość wszelkiego rodzaju opłat powinna być uzasadniona. 
 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy uznają za zakazane i zobowiązują się nie stosować praktyk, polegających na 
tym, że Sprzedawca wnosi opłatę za przystąpienie do Systemu dystrybucyjnego Przedsiębiorcy i uzyskuje 
zarobki z opłat pobieranych od kolejnych Sprzedawców, których wprowadził do tego Systemu 
dystrybucyjnego. Przedsiębiorcy ani Sprzedawcy nie mogą wymagać od Sprzedawców ani potencjalnych 
Sprzedawców, uiszczenia opłat wstępnych z tytułu uzyskania statusu Sprzedawcy albo możliwości 
uczestnictwa w systemie, które nie są związane z dokonaniem płatności za zestaw startowy lub inne 
produkty/usługi nabywane w związku z przystąpieniem do systemu o wartości adekwatnej do ich ceny. 
 
Przedsiębiorca, który wymaga od Sprzedawców udziału w szkoleniach powinien zapewnić je nieodpłatnie lub 
po cenie, która  nie przekracza kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę w celu i w związku z organizacją 
takiego szkolenia. 
 
3.7 Wypowiedzenie umowy 
Osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży organizowanym przez Przedsiębiorcę, w tym Sprzedawca, 
ma prawo do odprzedaży Przedsiębiorcy za co najmniej 90 % ceny zakupu wszystkich nabytych od 
Przedsiębiorcy nadających się do sprzedaży Produktów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek 
Produktów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia 
Przedsiębiorcy rezygnacji. System, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza system przewidziany w art. 
17c ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku odsprzedaży 
produktów przez Sprzedawcę Przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć cenę o wynagrodzenie uzyskane przez 
Sprzedawcę w związku z zakupem zwracanych Produktów. Przedsiębiorca nie ma obowiązku odkupienia 
Produktów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek Produktów ani zestawów prezentacyjnych, które 
nie nadają się do odsprzedaży, w szczególności jeśli nie są w stanie pierwotnym, to jest nie są nowe i 
nieużywane. 
 
3.8 Zapasy 
Przedsiębiorcy nie powinni wymagać od Sprzedawców, aby kupowali Produkty w nadmiernych ilościach, ani 
zachęcać ich do tego. Przy określaniu właściwej ilości Produktów należy wziąć pod uwagę: stosunek zapasów 
do realnych możliwości sprzedaży, konkurencyjność produktu, warunki rynkowe oraz politykę Przedsiębiorcy 
w zakresie możliwości zwrotu przez Konsumenta produktu i odzyskania zapłaconej ceny. 
 
3.9 Wynagrodzenie i rachunki 
Zarobki Sprzedawcy, inne niż płatności o charakterze stałym (o ile występują), powinny być związane z 
prowadzoną przez niego lub będącą wynikiem jego działań sprzedażą na rzecz konsumentów oraz ze 
sprzedażą prowadzoną przez innych Sprzedawców, którym Sprzedawca obowiązany jest udzielać wsparcia 
lub wobec których ma obowiązek angażowania się w czynności motywacyjne. Wynagrodzenie Sprzedawców 
może pochodzić w szczególności ze sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, jak również ze sprzedaży 
oraz zakupów na własny użytek Sprzedawców w organizacji podrzędnej Sprzedawcy. Zakupy w rozsądnych 
ilościach dla celów osobistych dokonywane przez Sprzedawcę lub innych Sprzedawców, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, mogą być uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia Sprzedawcy. 
 
Sprzedawcy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia wyłącznie za pozyskiwanie innych Sprzedawców do 
systemu sprzedaży. 
 
Przedsiębiorcy powinni przedstawiać Sprzedawcom okresowe rozliczenia uwzględniające sprzedaż, zakupy, 
wynagrodzenia, prowizje, premie, upusty i inne odpowiednie dane zgodnie z ustaleniami poczynionymi między 
Przedsiębiorcą a Sprzedawcą. Wszelkie wymagalne należności winny zostać wypłacone, a wstrzymanie 
wypłaty bez uzasadnienia jest niedopuszczalne. 
 
3.10 Szkolenie 
Przedsiębiorcy powinni zapewnić odpowiednie szkolenie Sprzedawców, tak aby w swojej działalności 
postępowali zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie, w tym z zasadami etyki. Przedsiębiorcy powinni 
udostępniać Sprzedawcom informacje o obowiązujących kodeksach etycznych, produktach oraz rynku, na 
którym produkty są rozprowadzane. Szkolenie powinno być prowadzone za pomocą podręczników, 
przewodników, materiałów audiowizualnych albo w formie sesji szkoleniowych. 
 
3.11 Inne materiały 
Przedsiębiorcy powinni zakazać Sprzedawcom posługiwania się wszelkimi materiałami, które są niezgodne z 
zasadami i procedurami lub innymi wewnętrznymi regulacjami Przedsiębiorcy. 
 
Sprzedawca, który sprzedaje zaakceptowane przez Przedsiębiorcę materiały szkoleniowe lub promocyjne, 
niezależnie czy w formie drukowanej czy elektronicznej, powinien:  
(i) wykorzystywać wyłącznie materiały zgodne z zasadami, których przestrzega Przedsiębiorca,  
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(ii) powstrzymywać się od stosowania wymogu zakupu takich materiałów wspierających sprzedaż przez 
Sprzedawców z jego linii podporządkowanej,  
(iii) dostarczać materiały wspierające sprzedaż w uzasadnionych przypadkach i po rozsądnej cenie, 
odpowiednio do podobnych materiałów ogólnie dostępnych na rynku, oraz (iv) przedstawiać na piśmie zasady 
zwrotu produktów na takich samych warunkach jak zasady zwrotu przedstawiane Sprzedawcy przez 
Przedsiębiorcę. 
 
Przedsiębiorcy powinni podjąć właściwe i uzasadnione działania w celu zapewnienia zgodności materiałów 
wsparcia sprzedaży wytwarzanych przez Sprzedawcę z postanowieniami Kodeksu PSSB. Takie same 
działania powinny zostać podjęte przez Przedsiębiorców w celu zapewnienia, aby materiały te nie zawierały 
wprowadzających w błąd lub oszukańczych treści. 
 
4. ZASADY POSTĘPOWANIA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI 
 
4.1 Zasada nadrzędna 
Od Przedsiębiorców zrzeszonych w PSSB wymaga się, by postępowali w stosunku do siebie w sposób 
uczciwy. 
 
4.2 Pozyskiwanie Sprzedawców innych Przedsiębiorców 
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie mogą zachęcać Sprzedawców innego Przedsiębiorcy, ani czynić 
jakichkolwiek innych zabiegów w celu pozyskania ich dla siebie lub swojego Przedsiębiorcy. 
 
4.3 Pomawianie 
Przedsiębiorcy nie powinni formułować negatywnych ocen na temat Produktów innego Przedsiębiorcy, jego 
systemu sprzedaży lub marketingu albo jakichkolwiek innych charakterystycznych elementów tworzących 
wizerunek tego Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie mogą akceptować takich zachowań Sprzedawców 
działających w ich organizacjach. 
 
5. PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ KODEKSU 
 
5.1 Odpowiedzialność Przedsiębiorców 
Za przestrzeganie postanowień Kodeksu odpowiedzialny jest przede wszystkim każdy Przedsiębiorca. W 
wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Kodeksu, Przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia 
odpowiednich działań w celu zaspokojenia roszczeń poszkodowanego. 
 
Każdy Przedsiębiorca będący członkiem PSSB lub kandydujący do PSSB jest odpowiedzialny za wyznaczenie 
osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie Kodeksu PSSB („Osoba Odpowiedzialna za Przestrzeganie 
Kodeksu”). Osoba Odpowiedzialna za Przestrzeganie Kodeksu odpowiada za zapewnienie zgodności 
postępowania Przedsiębiorcy z Kodeksem i udzielanie odpowiedzi na pytania Krajowego Administratora 
Kodeksu. Osoba Odpowiedzialna za Przestrzeganie Kodeksu będzie ponadto odpowiedzialna u danego 
Przedsiębiorcy za kontakty ze Sprzedawcami, pracownikami Przedsiębiorcy, konsumentami i opinią publiczną 
w sprawach dotyczących Kodeksu PSSB. 
 
5.2 Odpowiedzialność PSSB 
PSSB wyznaczy osobę odpowiedzialną za rozpatrywanie skarg. PSSB podejmie wszelkie odpowiednie 
działania w celu załatwienia skarg Konsumentów, Sprzedawców lub Przedsiębiorców. 
 
5.3 Krajowy Administrator Kodeksu 
PSSB powierza pełnienie funkcji Krajowych Administratorów Kodeksu adwokatom lub radcom prawnym. 
Obecnie funkcję tę pełnią: adwokat Michał Chodkowski i adwokat Ziemisław Gintowt. Krajowi Administratorzy 
Kodeksu będą nadzorowali przestrzeganie Kodeksu przez Przedsiębiorców oraz rozstrzygali wszelkie 
niezałatwione skargi Konsumentów i Sprzedawców oparte na postanowieniach Kodeksu. Adresy Krajowych 
Administratorów Kodeksu dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej PSSB. 
 
5.4 Działania 
Działania podejmowane przez Przedsiębiorców, PSSB lub Krajowych Administratorów Kodeksu mogą mieć 
formę decyzji nakazującej unieważnienie zamówienia, zwrot zakupionych towarów i zapłaconej ceny lub inną 
odpowiednią formę włącznie z ostrzeżeniem Przedsiębiorcy lub Sprzedawcy, unieważnieniem lub 
rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Przedsiębiorcą, pozbawieniem Przedsiębiorcy 
członkostwa w PSSB i podaniem do publicznej wiadomości takich działań i sankcji. 
 
5.5 Rozpatrywanie skarg 
Przedsiębiorcy, PSSB oraz Krajowi Administratorzy Kodeksu określą tryb postępowania w sprawach skarg 
oraz zapewnią, aby w każdym wypadku wpłynięcie skargi zostało bezzwłocznie potwierdzone. Rozstrzygnięcie 
każdej sprawy powinno nastąpić w rozsądnym terminie. Konsument nie ponosi żadnych opłat za rozpatrywanie 
jego skargi. 
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5.6 Skargi Przedsiębiorców 
Skargi Przedsiębiorcy na innego Przedsiębiorcę lub na PSSB będą rozpatrywane przez Krajowych 
Administratorów Kodeksu lub przez niezależnego arbitra. Szczegółowy tryb postępowania określi PSSB. 
 
5.6.A Europejski Administrator Kodeksu 
PSSB dopuszcza możliwość rozpatrywania skarg skierowanych do Europejskiego Administratora Kodeksu 
(European Code Administrator) działającego przy The European Direct Selling Association (SELDIA) w 
przypadkach i na zasadach przewidzianych w przyjętym przez SELDIA kodeksie, to jest European Codes of 
Conduct for Direct Selling. Europejski Administrator Kodeksu stanowi komisję złożoną z czterech członków. 
Trzech członków reprezentuje branżę sprzedaży bezpośredniej i jest wyznaczanych przez Zarząd SELDII. 
Czwarty członek, również wyznaczany przez Zarząd SELDII i pełniący funkcję przewodniczącego komitetu 
jest osobą niezwiązaną z branżą. Dyrektor Wykonawczy SELDII jest z urzędu sekretarzem Europejskiego 
Administratora Kodeksu. 
 
Jeżeli miejsce zamieszkania konsumenta jest w kraju EOG albo jeżeli przedsiębiorca lub sprzedawca 
prowadzą działalność w jednym z krajów EOG, Europejski Administrator Kodeksu może: 
 
(i) otrzymywać i rozpatrywać skargi stron (konsumentów, sprzedawców, przedsiębiorców, organizacji 
konsumenckich) z krajów EOG, w których nie działa stowarzyszenie sprzedaży bezpośredniej zrzeszone w 
SELDII, jeżeli skarga dotyczy przedsiębiorcy będącego członkiem SELDII albo stowarzyszenia sprzedaży 
bezpośredniej będącego członkiem SELDII; 
(ii) otrzymywać i rozpatrywać skargi stron transakcji trangranicznych, w które zaangażowany jest 
przedsiębiorca z jednego z krajów EOG będący członkiem SELDII albo stowarzyszenie sprzedaży 
bezpośredniej z jednego z krajów EOG będące członkiem SELDII; 
(iii) otrzymywać i rozpatrywać skargi stowarzyszeń sprzedaży bezpośredniej z jednego z krajów EOG 
będących członkami SELDII dotyczące przedsiębiorcy będącego członkiem SELDII; 
(iv) otrzymywać skargi od stowarzyszeń sprzedaży bezpośredniej z krajów EOG zrzeszonych w SELDII, 
dotyczące przedsiębiorców będących członkami WFDSA, Rady Wykonawczej WFDSA lub stowarzyszeń 
sprzedaży bezpośredniej niezrzeszonych w SELDII w celu przeprowadzenia mediacji z takimi 
przedsiębiorcami, WFDSA lub stowarzyszeniami sprzedaży bezpośredniej. 
 
5.7 Publikacja 
PSSB opublikuje Kodeks i upowszechni go w najszerszym możliwym zakresie. Odpisy Kodeksu będą 
wydawane bezpłatnie każdemu zainteresowanemu. 
 
Tryb postępowania PSSB w sprawie skarg 
 

• Wpływające skargi związane z naruszeniem postanowień Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB 
przez przedsiębiorstwo członkowskie lub jego sprzedawcę bezpośredniego powinny zostać 
zarejestrowane w Sekretariacie PSSB, nawet jeżeli wcześniej zostały one przedstawione 
Administratorowi Kodeksu. 

• Sekretariat PSSB dołoży starań w celu szybkiego i prostego rozwiązania sprawy przez kontakt z 
danym przedsiębiorstwem członkowskim. Jeżeli ów kontakt będzie skuteczny, Sekretariat PSSB 
poinformuje składającego skargę o pozytywnej odpowiedzi. 

• W przypadku, gdy Sekretariat PSSB nie może osiągnąć szybkiego i prostego rozwiązania, dokumenty 
sprawy zostaną przekazane Administratorowi Kodeksu. 

• Administrator Kodeksu zawiadomi składającego skargę, że sprawa została mu powierzona i 
zobowiąże się do rozwiązania sprawy w możliwie najkrótszym terminie. 

• Administrator Kodeksu skontaktuje się z danym przedsiębiorstwem i zwróci się doń o przedstawienie 
stanowiska lub zaproponowanie rozwiązania sprawy. 

• W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo członkowskie nie zaproponuje dobrowolnego rozwiązania 
sprawy, Administrator Kodeksu podejmie decyzję co do sposobu jej rozwiązania. 

• Administrator Kodeksu przesyła powyższą decyzję danemu przedsiębiorstwu i Sekretariatowi PSSB. 
W przypadku, jeżeli decyzja Administratora przewiduje podjęcie jakichkolwiek działań przez dane 
przedsiębiorstwo, Administrator Kodeksu wystąpi do tego przedsiębiorstwa o potwierdzenie w terminie 
dwóch tygodni, że działania te zostały podjęte. 

• Za wykonywane czynności Administrator Kodeksu będzie wystawiać faktury dla PSSB. 

• kargi dotyczące jednego przedsiębiorstwa członkowskiego, a złożone przez inne przedsiębiorstwo 
członkowskie również podlegają rozpatrzeniu przez Administratora Kodeksu, w terminie dwóch 
miesięcy po wysłuchaniu obu stron. Decyzja Administratora Kodeksu będzie zawierać wskazanie 
przedsiębiorstwa, które w całości lub w części pokryje wynagrodzenie za czynności Administratora 
Kodeksu. 

 
Administratorami kodeksu są: mec. Maciej Łaszczuk oraz dr Andrzej Zbroja. 
Kontakt: tel. (48-22) 668-43-32, email: info@pssb.pl 
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