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Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego 
„Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia” Fundacji 

Watch Health Care  

 
 

1. „Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia”, jest portalem internetowym 

(dalej: Portal) pod głównym adresem http://www.rankingabsurdow.pl/, 

prowadzonym w ramach oddzielnej podstrony www.korektorzdrowia.pl przez 

Fundację Watch Health Care z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 8/2, 31-032 

Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000353121, NIP: 677-234-10-98, REGON: 

121190337, adres poczty elektronicznej: sekretariat@korektorzdrowia.pl  (dalej: 

WHC). 

 

2. Na Portalu (www.rankingabsurdow.pl)  prezentowane są sytuacje i aranżacje w 

systemie ochrony zdrowia w Polsce, które WHC oraz autorzy wpisu/post’u uznają za 

absurdalne lub oceniają je, jako błędy w zarządzaniu i organizacji systemu ochrony 

zdrowia w Polsce. 

 

3. Administratorem Portalu jest WHC. 

 

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz 

stanowiącego jego integralną część - regulaminu dla użytkowników korzystających ze 

strony internetowej www.korektorzdrowia.pl, znajdującego się pod adresem: 

www.korektorzdrowia.pl w zakładce „regulamin dla użytkowników”. 

 

5. Korzystanie z Portalu ma charakter nieodpłatny. 

 
6. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Portalu. 
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7. Każdy użytkownik Portalu może dokonać anonimowego zgłoszenia nowego absurdu 

lub błędu z zakresu ochrony zdrowia na zasadach opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

 
8. Każdy Użytkownik może zgłosić rozwiązanie (fakt zaistnienia rozwiązania problemu 

lub propozycję naprawy) lub skomentować wpis dotyczący absurdów i błędów 

opublikowanych w rankingu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 
9. Komentowanie, zgłaszanie rozwiązań oraz zgłaszanie nowych absurdów i błędów 

dokonywane jest wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego WHC. 

 
10. Użytkownik korzystający z formularza zgłoszeniowego, zwany dalej Zgłaszającym, 

zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zgodą na 

przestrzeganie regulaminu Rankingu.  

 
11. Poprzez zgłoszenie absurdu do portalu, rozumiane jest każdorazowe przesłanie do 

WHC wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na portalu 

www.rankingabsurdow.pl, pod przyciskiem: „zgłoś nowy absurd”, „dodaj komentarz” 

lub „zgłoś rozwiązanie”. 

 
12. Zgłaszający oświadcza, iż w zakresie dokonywanego przez niego zgłoszenia, posiada 

wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie i pokrewne do takich zgłoszeń oraz, że 

udziela nieodpłatnie WHC niewyłącznej licencji do korzystania (z prawem do 

udzielania dalszych licencji) z takich utworów w nieograniczonym czasie i przestrzeni, 

w całości lub w części na następujących polach eksploatacji (bezpłatnie na każdym z 

pól) (a) utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; (b) zwielokrotnianie 

dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu 

magnetycznego; (c) publiczne wystawianie; (d) publiczne wyświetlenie; (e) publiczne 

odtworzenie; (f) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; (g) publiczne 

udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym; (h) najem oryginału lub egzemplarzy; (i) 

użyczanie oryginału lub egzemplarzy; (j) nadawanie drogą emisji radiowej lub 

telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w 

sposób przewodowy; (k) remitowanie; (l) rozpowszechnianie utworu, w tym jego 
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publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; (ł) inne istniejące w tym wskazane w ustawie prawo autorskie i prawa 

pokrewne. 

 

13. Zakazane jest podejmowanie działań przez Użytkownika polegających na 

dostarczaniu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych 

lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą 

wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych, a także wszelkich 

innych działań niezgodnych z prawem. 

 

14. Dokonywanie zgłoszeń lub komentarzy na portalu ma charakter anonimowy, a osoby 

Zgłaszające zobowiązane są do NIE podawania swoich danych osobowych. 

 
15. Akceptując regulamin i zasady korzystania z Portalu, Zgłaszający upoważnia 

administratora do publikacji bez autoryzacji, jego wypowiedzi na stronie 

www.rankingabsurdow.pl; dokonując zgłoszenia autor wyraża zgodę na zmiany w 

treści zgłoszenia, a także ew. na rozesłanie wiadomości w CI  .  

 
16. Użytkownik/Zgłaszający upoważnia WHC do wykorzystywania treści których jest 

autorem, a zawartych na Portalu na potrzeby publikacji WHC. 

 
17. Użytkownik/Zgłaszający upoważnia WHC do publikowania wybranych komentarzy, 

ich fragmentów, omówień, modyfikacji treści zgłoszeń lub nie publikowania 

zgłoszenia bez informowania Zgłaszającego o przyczynach. 

 
18. Każdy absurd czy błąd zgłaszany do rankingu, poddawany jest weryfikacji przez 

moderatora portalu, w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia. Wszelkie treści 

publikowane są w rankingu, po uprzednim sprawdzeniu prawdziwości zgłoszenia oraz 

zaakceptowaniu treści przez administratora strony. 

 
19. W szczególności treści uznane za nieprawdziwe, obraźliwe, bądź niezgodne z 

prawem, nie będą w rankingu publikowane. Również treści zawierające linki, nazwy 

handlowe lub inne informacje o charakterze reklamowym nie będą publikowane. 

 

http://www.rankingabsurdow.pl/


 
 

 
Fundacja Watch Health Care  
ul. Starowiślna 8/2, 31-015 Kraków 

Tel. kom. 504 741 313, Fax. +48 12 362 45 46 
sekretariat@korektorzdrowia.pl  

 
www.korektorzdrowia.pl 

20. Maksymalna liczba znaków w obrębie pojedynczego zgłoszenia nie powinna 

przekraczać 300 słów. 

 
21. Zgłoszenia publikowane są początkowo w tzw. „poczekalni” i są tam prezentowane 

przez około 3 miesięcy;  „poczekalnia” jest miejscem publikacji nowych zgłoszeń; po 

upływie 3 miesięcy przebywania absurdu lub błędu w poczekalni, trafia on do 

rankingu w miejsce zgodne z liczbą odsłon wpisu w poczekalni. 

 
22. O kolejności wyświetlania absurdów i błędów w rankingu decyduje liczba odsłon. 

Absurdy i błędy z największą liczbą odłon zajmują miejsce najwyższe w rankingu. 

 
23. Użytkownicy portalu mogą głosować na wybrane zgłoszenia publikowane w rankingu 

poprzez otwarcie pełnego tekstu poszczególnych wpisów lub odnośników: „zgłoś 

rozwiązanie”, „komentarze”, „dołącz do forum CI”, „rozwiązanie problemu”).  

 
24. Klikając link „dołącz do forum CI” użytkownik może wyrazić chęć przystąpienia do 

„forum CI” (forum i grup dystrybucyjnych/mailingowych „ciekawe artykuły/CI/”). Po 

dokonaniu zgłoszenia i zaakceptowaniu zasad funkcjonowania forum CI adres 

mailowy użytkownika może być dołączony do węzła WHC. WHC może odmówić 

dołączenia użytkownika do węzła sieci CI Fundacji bez podania przyczyn i wykluczyć w 

przyszłości użytkownika w dowolnym czasie bez podania przyczyn. Forum CI jest 

siecią połączeń mailingowych pomiędzy jej użytkownikami, którzy stanowią węzły 

sieci i zgodnie z regulaminem forum CI przekazują sobie informacje dotyczące 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

 
25. Zasady funkcjonowania forum „ciekawe artykuły” regulowane są odrębnym 

regulaminem. 

 

26. WHC informuje, że Portal zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki 

towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa 

własności intelektualnej, a ich używanie (za wyjątkiem dozwolonego użytku), 

kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji bez pisemnej (pod rygorem 

nieważności)  zgody WHC (ewentualnie właściwych osób trzecich) jest zabronione. 

 

27. WHC jest uprawniona do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany 

obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili ich udostępnienia. 
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Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze 

strony internetowej www.rankingabsurdow.pl. 

 

28. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

 

29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 r. 

 
 
  

 
 
 
 


