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PROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowo- rozwojowych i ma na 

celu wspieranie jakości usług edukacyjnych poprzez ochronę praw klienta jak i instytucji 

szkoleniowej. 

§2 

Organizator szkoleń 

2.1. Organizatorem szkoleń jest Circinus Training Center Adam Pluciński z siedzibą w Siekierkach 

Wielkich (62-025), ul. Łąkowa 33, NIP 6222549089; REGON: 301717831 

2.2. Adres korespondencyjny: Poznań (61-502), Langiewicza 4/4  

2.3. Adres e-mail: kontakt@circinus.pl 

2.4. Firma organizuje szkolenia otwarte i zamknięte wykonując usługi szkoleniowe z należytą 

starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w przedstawionej i 

zaakceptowanej ofercie szkolenia. 

 

§3 

Zobowiązania stron 

3.1. Klient ma prawo oczekiwać, że: 

a) firma szkoleniowa zrealizuje usługę szkoleniową z należytą starannością, zgodnie z 

zaakceptowaną ofertą lub umową szkoleniową 

b) szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z założonym celem i programem szkolenia 

c) w przypadku, gdy firma szkoleniowa odpowiada za organizację sali, będzie ona zapewniała 

komfortowe warunki pracy 

d) prowadzący będzie posiadał wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizowanych 

zagadnień szkoleniowych  

e) prowadzący przeprowadzi szkolenie w sposób aktywizujący uczestników, zgodnie ze 

specyfiką kształcenia osób dorosłych 

f) zostaną spełnione inne warunki formalne udziału w szkoleniu oraz zawartej umowy, w tym 

wyda materiały szkoleniowe i certyfikaty uczestnikom 

g) w przypadku szkoleń zamkniętych firma dołoży wszelkich starań, aby dopasować szkolenie 

do potrzeb klienta 
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h) w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych firma szkoleniowa podejmie 

natychmiastowe działania, zgodnie z ustalonymi procedurami 

3.2. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że: 

a) uczestnicy przybędą na szkolenie w określonym czasie i miejscu  

b) uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces szkolenia, ćwiczenia i zadania oraz 

będą przestrzegali wspólnie ustalonych zasad (tzw. „kontrakt szkoleniowy”) nie utrudniając 

trenerowi prowadzenia szkolenia 

c) uczestnicy będą obecni na minimum 80% czasu szkolenia by móc otrzymać certyfikat 

d) klient udostępni wszystkie niezbędne informacje umożliwiające opracowanie programu 

szkolenia zgodnego z potrzebami Uczestników (w przypadku szkolenia zamkniętego) 

e) w razie zgłoszenia potencjalnie trudnych sytuacji lub zastrzeżeń dotyczących realizacji 

szkolenia (np. warunków na sali szkoleniowej zapewnionej przez Klienta, która może utrudnić 

realizację szkolenia) przez trenera lub firmę szkoleniową w formie notatki przed szkoleniem, 

klient ustosunkuje się do rekomendacji przed szkoleniem, w celu uniknięcia trudnych sytuacji 

podczas szkolenia, lub też na drodze pisemnej poinformuje o podtrzymaniu swoich ustaleń, 

co wyklucza późniejszą reklamację. 

§4 

Reklamacje 

 

4.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji usługi szkoleniowej, jeśli nie została ona zrealizowana 

zgodnie z ofertą szkolenia otwartego lub umową szkolenia zamkniętego.  

4.2. Reklamację należy złożyć formie pisemnej na adres: Circinus Training Center Adam Pluciński, 62-

025 Siekierki Wielkie, ul. Łąkowa 33; lub e-mail: kontakt@circinus.pl, lub doręczyć osobiście do biura 

firmy. 

4.3. Reklamację można złożyć najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.  

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę firmy, dane 

kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce 

realizacji) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy szkoleniowej. 

4.5. Firma odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od daty jego wpłynięcia, a 

decyzja dotycząca uwzględnienia lub odrzucenia reklamacji, zostanie przesłana zarówno w formie 

pisemnej jak i mailowej. 

4.6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli 

reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 4.3. niniejszej 

procedury 
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4.7. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego reklamacje o dodatkowe pisemne 

wyjaśnienia. 

4.8. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma szkoleniowa zaproponuje jedną z 

następujących form rekompensaty: 

a) realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie (coaching, doradztwo, 

materiały edukacyjne) 

b) obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia  

c) powtórna realizacja szkolenia w zmienionych warunkach (trener, miejsce, inne czynniki) 

d) zniżka 20% na kolejne szkolenie 

d) kary umowne (jeżeli umowa takie przewiduje) 

 

§5 

Kodeks cywilny 

5.1. Pozostałe kwestie związane z reklamacjami normowane są przez Kodeks Cywilny. 

 

§6 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia działań nieprzewidzianych 

6.1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:  

a) firma szkoleniowa organizuje szkolenia w salach szkoleniowych spełniających zasady BHP i 

PPO  

b) w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, 

zastosowanie mają przepisy BHP i PPO. 

6.2. Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:  

a) trener prowadzący szkolenie ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z 

przedstawicielem firmy szkoleniowej, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych 

problemów możliwie jak najszybciej.  

b) przedstawiciel firmy szkoleniowej ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z 

przedstawicielem klienta w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do 

rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej. 

6.3. Zasady postępowania w przypadku sytuacji powodującej nieobecność trenera 
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a) w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji losowej (choroba, wypadek losowy) firma 

szkoleniowa wyznaczy innego trenera do realizacji szkolenia 

b) w przypadku braku możliwości skierowania innego trenera do realizacji usługi, firma 

szkoleniowa zaproponuje inny, dogodny dla Klienta, termin realizacji szkolenia 

c) jeżeli Klient poniósł koszty z tytułu zmiany terminu szkolenia firma szkoleniowa wszczyna 

procedurę reklamacji.  

6.4. Zasady postępowania w przypadku braku dostępności miejsca szkolenia:  

a) w przypadku braku dostępności miejsca szkolenia firma szkoleniowa podejmie działania do 

zapewnienia innej sali szkoleniowej, w pobliżu, o ile zachowuje wymagany standard 

b) w przypadku szkolenia otwartego firma szkoleniowa zastrzega sobie prawo do odwołania 

szkolenia w przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej.  

6.5. Zasady postępowania w przypadku osób będących pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub uniemożliwiających prowadzenie szkolenia 

a) trener ma poproszenia uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej, a w wyjątkowych 

sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli zachowanie uczestnika utrudnia lub uniemożliwia 

prowadzenie szkolenia 

6.6. Zasady postepowania w przypadku nieobecności części uczestników grupy 

a) w przypadku nieobecności znacznej części grupy szkoleniowej trener może zaproponować 

uczestnikom przełożenie terminu/ godziny rozpoczęcia szkolenia lub zmianę formy szkolenia 

o ile nie będzie to miało znacznego wpływu na realizację celi i programu szkoleniowego. 

§7 

Inne 

7.1. Ewentualne spory wynikłe w czasie realizacji usługi będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Instytucji Szkoleniowej 

 

 


