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K Y Ä N I  U M O W A  O  N I E Z A L E Ż N E  

P A R T N E R S T W O  B I Z N E S O W E ,  

R E G U L A M I N  

 
1. Rozumiem, że jako Partner Biznesowy firmy Kyäni, Inc. (dalej określanej mianem „Kyäni“): 

a. Mam prawo do kupowania od Kyäni produktów w cenie do jakiej się kwalifikuję. 

b. Mam prawo do sponsorowania w Kyäni kwalifikujących się do tego osób. 

c. Będę wspierać, szkolić i motywować Niezależnych Partnerów Biznesowych w obrębie mojej 

struktury marketingowej. 

d. Będę przestrzegać wszystkich przepisów wydanych na szczeblu federalnym, stanowym, 

hrabstwa i gminy, jak również aktów prawa miejscowego, zasad i regulaminów. Będę też 

odprowadzał wszelkie kwoty podlegające potrąceniu i odjęciu, jakie mogą wynikać z przepisów 

ustawowych i wykonawczych wydanych na szczeblu federalnym, stanowym, hrabstwa i gminy, 

jak również aktów prawa miejscowego i regulacji. 

e. Będę wywiązywać się ze swoich obowiązków Partnera Biznesowego uczciwie i praworządnie. 

f. Na potrzeby sprzedaży produktów firmy Kyäni będę używać wyłącznie umów sprzedaży i 

formularzy zamówienia dostarczonych przez Kyäni, w trakcie zawierania i realizacji takich umów i 

zamówień będę przestrzegać wszystkich zasad i procedur wprowadzonych przez Kyäni. 

g. Nie będę podejmować żadnych działań ani zachowywać się w sposób, który mógłby zagrozić 

renomie firmy Kyäni, jej założycieli, dyrektorów lub przedstawicieli.  

h. Godzę się podać unikalny numer identyfikacyjny, dla celów podatkowych lub biznesowych, 

wydany przez kraj, w którym ubiegam się o członkostwo w Kyäni. 

2. Godzę się prezentować Globalny Plan Wynagrodzeń firmy Kyäni oraz jej produkty, w sposób zgodny z 

oficjalną literaturą firmy Kyäni. Nie będę składać oświadczeń co do potencjalnych dochodów, zarobków i 

produktów, wykraczających poza informacje zawarte w oficjalnej literaturze firmy Kyäni. Nie wolno mi 

używać, produkować, tworzyć, publikować, dystrybuować ani pozyskiwać, ze źródeł innych niż Kyäni, 

literatury, nagrań (audio, wideo ani innych), elementów wspierających sprzedaż lub rekrutację do 

programu, dotyczących produktów Kyäni lub Globalnego Planu Wynagrodzeń. Rozumiem, że bez 

uzyskania uprzedniej zgody firmy Kyäni nie wolno mi używać ani eksponować należących do niej znaków 

towarowych, znaków handlowych, znaków usługowych, logo, wzorów ani symboli na potrzeby 
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promowania i reklamowania produktów Kyäni, ani okazjijakie ta firma oferuje, z wyjątkiem dozwolonego 

użytku wskazanego w zasadach i procedurach firmy Kyäni. 

3. Godzę się, że jako Partner Biznesowy firmy Kyäni jestem niezależnym podmiotem, tzn. nie jestem 

pracownikiem, agentem, partnerem, prawnym przedstawicielem ani franczyzobiorcą firmy Kyäni. Nie 

mam uprawnień do zaciągania w imieniu firmy Kyäni ani na jej rzecz długów, wydatków, zobowiązań ani 

otwierania w jej imieniu rachunków finansowych i powstrzymam się od takich działań. Rozumiem, że 

mam obowiązek kontrolowania sposobów i środków przy pomocy których prowadzę partnerstwo 

biznesowe Kyäni, z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad i procedur firmy Kyäni, 

a także Globalnego Planu Wynagrodzeń (wszystkie je łącznie określa się mianem „Umowy“). Godzę się, 

że będę ponosić wyłączną odpowiedzialność za wydatki jakie poniosę, m.in. z tytułu podróży, 

wyżywienia, zakwaterowania, administracji, wsparcia, prowadzenia biura, zamiejscowych rozmów 

telefonicznych i innych. ROZUMIEM, ŻE NIE MAM I NIE BĘDĘ MIAŁ STATUSU PRACOWNIKA FIRMY 

Kyäni NA POTRZEBY PODATKÓW FEDERALNYCH LUB STANOWYCH. Kyäni nie ponosi 

odpowiedzialności za potrącanie i nie będzie potrącać ani odprowadzać z moich premii i prowizji kwot, 

które mogą być należne z tytułu ubezpieczenia społecznego lub podatków, chyba że wprowadzony 

zostanie prawny obowiązek dokonywania takich potrąceń. Godzę się, że obowiązywać mnie będzie 

umowa o odprowadzanie podatku obrotowego zawarta przez Kyäni, Inc. z właściwym miejscowo 

urzędem skarbowym, jak równie inne powiązane zasady i procedury. 

4. Starannie przeczytałem zasady i procedury firmy Kyäni, a także Globalnego Planu Wynagrodzeń i 

godzę się ich przestrzegać, obydwa te dokumenty zostają włączone do niniejszego Regulaminu i 

stanowią jego część. Rozumiem, że aby kwalifikować się do otrzymania od Kyäni premii i prowizji muszę 

wywiązywać się z zobowiązań i przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy. Rozumiem, że 

niniejszy Regulamin, zasady i warunki firmy Kyäni, a także Globalny Plan Wynagrodzeń mogą być od 

czasu do czasu zmieniane i godzę się że zmiany takie będą dla mnie wiążące. Zawiadomienia o 

zmianach będą publikowane w oficjalnych materiałach firmy Kyäni i dystrybuowane wśród Niezależnych 

Partnerów Biznesowych. Kontynuacja swojego Partnerstwa Biznesowego Kyäni lub przyjęcie przez 

Partnera Biznesowego premii lub prowizji będą równoznaczne ze zgodą na wprowadzone zmiany. 

5. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się w dniu dołączenia do programu i będzie trwać 

do jej wypowiedzenia przez którąś ze stron. Partner Biznesowy nie będzie uprawniony do otrzymywania 

prowizji, premii lub innych wypłat wynikających z działalności uprzednio podlegającej mu organizacji. 

Firma Kyäni wprost zastrzega sobie prawo do rozwiązania każdej Umowy o Niezależne Partnerstwo 

Biznesowe z zastosowaniem trzydziesto (30) dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli zdecyduje się: 

(1) zakończyć prowadzenie działalności; 

(2) rozwiązać spółkę; lub 

(3) zakończyć prowadzenie dystrybucji swoich produktów w drodze sprzedaży bezpośredniej.  

6. Partnerowi Biznesowemu nie wolno dokonać cesji ani delegować obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Kyäni. Każda próba przeniesienia lub cesji niniejszej 

Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Kyäni, pozwala jej unieważnić niniejszą Umowę zgodnie z jej 

uznaniem i może pociągnąć utratę statusu Partnera Biznesowego. 

7. Rozumiem, że jeżeli naruszę warunki niniejszej Umowy, Zasad i procedur lub Globalnego Planu 

Wynagrodzeń, firma Kyäni może, zgodnie ze swoim uznaniem, zakończyć mój status Partnera 

Biznesowego lub nałożyć na mnie inne sankcje dyscyplinarne, obejmujące m.in. przepadek premii i 

prowizji, i/lub utratę całości lub części podlegającej mi organizacji. Jeżeli już po wypowiedzeniu niniejszej 
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Umowy naruszę jej warunki lub dopuszczę się uchybień utracę prawo do dalszych premii i prowizji, nawet 

jeżeli zrealizowano już sprzedaż będącą podstawą do wypłaty takiej premii lub prowizji. Jeżeli niniejsza 

Umowa zostanie z jakiegoś powodu wypowiedziana, nieodwracalnie utracę prawa przysługujące mi jako 

Partnerowi Biznesowemu, włącznie z prawami do podlegającej mi organizacji marketingowej i do 

rekompensaty zgodnej z Globalnym Planem Wynagrodzeń firmy Kyäni. Upoważniam firmę Kyäni, by w 

sytuacji gdy nie uiszczę wymagalnej już płatności wstrzymała wypłatę odpowiedniej kwoty z mojej premii 

lub prowizji, obciążyła moje karty kredytowe lub pobrała środki z mojego konta, jeżeli powyższe mają 

zastosowanie, do obciążania firma Kyäni została przeze mnie upoważniona. Rozumiem, że brak 

terminowej płatności za produkty stanowi naruszenie niniejszej Umowy. 

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, firma Kyäni, jej dyrektorzy, przedstawiciele, udziałowcy, 

pracownicy, cesjonariusze, następcy i agenci (łącznie określani mianem „afiliantów“) nie będą ponosić 

odpowiedzialności i zwalniam firmę Kyäni i jej afiliantów z odpowiedzialności z tytułu roszczeń 

związanych ze stratami lub zyskami, pośrednimi, bezpośrednimi, specjalnymi i następczymi szkodami lub 

innymi stratami doznanymi lub poniesionymi przeze mnie na skutek: (a) naruszenia przeze mnie 

niniejszej Umowy lub Zasad i procedur firmy Kyäni; (b) niewłaściwej promocji lub prowadzenia mojego 

partnerstwa biznesowego i powiązanych z nim działań (np. prezentacji produktów firmy Kyäni lub 

Globalnego Planu Wynagrodzeń, działania pojazdu mechanicznego, najmu obiektów do przeprowadzenia 

spotkania lub szkolenia, itd.); (c) niepoprawnych lub nieprawdziwych danych lub informacji, jakie 

przekażę; lub (d) niezapewnienia jakichkolwiek informacji lub danych koniecznych do tego by firma Kyäni 

mogła prowadzić swoją działalność, m.in. moje dołączenie do programu i przyjęcie do Globalnego Planu 

Wynagrodzeń lub wypłacania Prowizji lub Premii. Godzę się, że całkowita odpowiedzialność Kyäni i jej 

afiliantów, z tytułu dowolnego roszczenia związanego z moją relacją z Kyäni, włącznie z podstawą 

roszczenia wynikającą z umowy, deliktu lub prawa słuszności nie może przekraczać wartości produktów, 

jakie zakupiłem od Kyäni na podstawie niniejszej umowy lub innych umów, których stan pozwala na ich 

dalszą sprzedaż. Co więcej godzę się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością, chronić i na swój koszt 

bronić Kyäni i jej afiliantów przez wszelkimi roszczeniami, żądaniami, kosztami, stratami, 

odszkodowaniami, zobowiązaniami, wyrokami, kosztami pomocy prawnej i wszelkimi innymi kosztami 

wynikającymi lub mogącymi wyniknąć w związku z moją rolą Partnera Biznesowego. 

9. Niniejsza Umowa i dokumenty włączone do niej przez odwołanie, stanowi całość umowy pomiędzy 

firmą Kyäni i mną. Obietnice, oświadczenia, oferty i inne komunikaty, nie zawarte wprost w niniejszej 

Umowie nie mają mocy prawnej i są bezskuteczne. W zakresie, w jakim występuje konflikt lub 

niezgodność pomiędzy niniejszą Umową i inną umową (inną niż Zasady i procedury), niniejszy wniosek o 

nadanie statusu Niezależnego Partnera Biznesowego i Umowa będą miały pierwszeństwo przez 

warunkami innych umów regulujących te same kwestie. W zakresie, w jakim występuje konflikt lub 

niezgodność pomiędzy niniejszą Umową i Zasadami i procedurami (w ich obecnym kształcie lub po 

późniejszych zmianach), Zasady i procedury będą miały pierwszeństwo przez warunkami niniejszej 

Umowy regulującymi te same kwestie. 

10. Każde zwolnienie przez Kyäni z odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszej Umowy musi mieć 

formę pisemną i być opatrzone podpisem upoważnionego przedstawiciela firmy Kyäni. Zwolnienie przez 

Kyäni z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przeze mnie niniejszej Umowy nie będzie stanowić 

zwolnienia z odpowiedzialności, za przyszłe naruszenia ani nie może być tak interpretowane. 

11. W przypadku, gdy postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, 

zostanie ono zmienione jedynie w zakresie niezbędnym do przywrócenia ważności, a pozostała część 

umowy pozostanie w mocy i będzie obowiązywać. 
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12. Umowa o Niezależne Partnerstwo Biznesowe pomiędzy Partnerem Biznesowym a Kyäni została 

zawarta w Idaho Falls, w stanie Idaho w Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdyż tam właśnie 

Partner Biznesowy zgłosił wniosek o przyjęcie go w poczet Niezależnych Partnerów Biznesowych firmy 

Kyäni, tam też wniosek ten został rozpatrzony i zatwierdzony przez firmę Kyäni. Umowa o Niezależne 

Partnerstwo Biznesowe będzie podlegać wyłącznie prawu stanu Idaho, zaś Partner Biznesowy, na 

potrzeby rozstrzygania wszelkich roszczeń lub powiązanych postępowań sadowych prowadzonych w 

celu dokonania interpretacji lub egzekucji warunków niniejszej Umowy o Niezależne Partnerstwo 

Biznesowe, godzi się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Idaho, a w szczególności Sądu 

Okręgowego okręgu Siódmego, z siedzibą w hrabstwie Bonneville. 

Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu stanu Idaho i winna być interpretowana zgodnie z nim, chyba 

że prawo stanu którego jestem rezydentem wprost narzuca stosowanie jego prawa. Z wyjątkiem 

postanowień zawartych w Zasadach i procedurach firmy Kyäni lub sytuacji gdy prawo stanu, którego 

jestem rezydentem wyraźnie zabrania umownego wskazania właściwości sądu oraz postanowień 

niniejszej Umowy regulujących właściwość miejscową sądu, w którym to przypadku obowiązywać będzie 

jego prawo, wszystkie spory i roszczenia dotyczące Kyäni, Umowy o Niezależne Partnerstwo Biznesowe, 

Globalnego Planu Wynagrodzeń firmy Kyäni i jej produktów, a także praw i obowiązków Niezależnego 

Partnera Biznesowego i firmy Kyäni, lub innych roszczeń lub podstaw powództwa dotyczących działania 

Niezależnego Partnera Biznesowego lub Kyäni, na podstawie niniejszej Umowy lub Zasad i procedur 

firmy Kyäni będą rozstrzygana całkowicie i ostatecznie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego w 

Idaho Falls, w stanie Idaho lub w innym miejscu na obszarze stanu Idaho wskazanym przez Kyäni 

zgodnie z postanowieniami Federalnej Ustawy o Arbitrażu oraz Zasad Arbitrażu Komersyjnego 

Amerkańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Stronom będą przysługiwać wszystkie prawa do 

przedkładania dowodów przyznane przez Federalne Zasady Postępowania Cywilnego. Jeżeli Partner 

Biznesowy wniesie roszczenie lub powództwo wzajemne przeciwko Kyäni, Partner Biznesowy winien 

zrobić to indywidualnie, a nie w ramach pozwu grupowego wniesionego wraz z innymi Partnerami 

Biznesowymi. Jeżeli Partner Biznesowy chce wnieść powództwo przeciwko firmie Kyäni, w związku z jej 

działaniem lub zaniechaniem dotyczącym niniejszej Umowy lub z niej wynikłym, powództwo takie musi 

zostać wniesione w ciągu roku od daty zarzucanego postępowania, będącego podstawą do wniesienia 

powództwa. Nie wniesienie takiego powództwa w ciągu roku będzie stanowić przeszkodę do wniesienia 

przeciwko Kyäni roszczenia związanego z działaniem lub zaniechaniem. Partner Biznesowy zrzeka się 

wszystkich roszczeń, jakie mogłyby mu przysługiwać na podstawie innych przepisów o przedawnieniu 

roszczeń. Decyzja arbitrów będzie ostateczna i wiążąca dla Stron i może zostać przekazana do 

właściwego sądu celem nadania jej klauzuli wykonalności. Strona wygrywająca będzie uprawniona do 

otrzymania od przegrywającej zwrotu kosztów, jak również kosztów arbitrażu włącznie z kosztami 

pomocy prawnej i złożenia sprawy. Niniejsza umowa o arbitraż pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu Umowy. 

13. Strony godzą się na właściwość rzeczową i miejscową dowolnego sądu federalnego i stanowego w 

hrabstwie Bonneville, w stanie Idaho, na potrzeby egzekucji wyroku wydanego przez arbitrów, jak 

również wszelkich innych kwestii rozstrzygniętych w drodze arbitrażu. Jeżeli prawo stanu, którego 

rezydentem jestem zabrania umownego wskazania właściwości sądu na potrzeby arbitrażu i 

postępowania sądowego, kwestie te regulować będzie prawo tego stanu. 


