
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ CENTRUM 

SZKOLENIOWO-DORADCZE EKSPERT  

MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK 

 
Niniejszy regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług, w tym świadczenia 

usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

droga elektroniczną (Dz. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.), warunki zawierania 

i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

 

Rozdział 1 

Rodzaje świadczonych usług 

§ 1 

Podmiotem świadczącym usługi jest CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE EKSPERT 

Małgorzata Tylewicz-Piwnik, ul. Wiatraczna 15 lok. 31, 04-364 WARSZAWA; NIP 759-

156-53-63, zwanym dalej „Centrum EKSPERT”. 

§ 2 

Centrum EKSPERT świadczy usługi: 

-  szkoleniowe polegające na: 

 organizacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych; 

-  doradcze polegające na: 

 udzielaniu porad prawnych, 

 sporządzaniu opinii prawnych, 

 sporządzaniu pism procesowych, 

 przygotowywaniu aktów prawa wewnętrznego, 

 przeprowadzaniu audytu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz dofinansowań do wynagrodzeń otrzymywanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

  

Rozdział 2 

Zasady świadczenia usług szkoleniowych 

§ 3 

Centrum EKSPERT organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych 

w ofercie szkoleń, bądź ustalonych indywidualnie z Klientem. 

§ 4 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez przesłanie formularza 

zamieszczonego na stronie www.centrumekspert.pl drogą elektroniczną na jeden z adresów e-

mail wskazanych na stronie internetowej Centrum EKSPERT bądź na numer fax: 0 22 247-

82-04. 

Zgłoszenia w powyższy sposób przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed 

rozpoczęciem szkolenia, a po upływie tego terminu, dodatkowo wymagana jest zgoda 

Centrum EKSPERT na przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.  



 

 

§ 5 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Centrum EKSPERT drogą mailową 

lub telefonicznie. 

Z tytułu rezygnacji ze szkolenia: 

- w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia - Zamawiający nie zostanie 

obciążony kosztami, a wpłacona przez niego zaliczka zostanie w całości zwrócona; 

- w terminie krótszym niż 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później 

jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia - Zamawiającemu otrzyma 

zwrot połowy wpłaconej zaliczki. 

 

W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu, bądź zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w 

szkoleniu w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Centrum 

EKSPERT zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za szkolenie według cennika 

przedstawionego w ofercie. 

§ 6 

Centrum EKSPERT zastrzega sobie możliwość: 

a. odwołania szkolenia bez podania przyczyny,  

b. zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego najpóźniej na 

3 dni przed terminem szkolenia.  

 

W przypadku, o którym mowa: 

- w pkt a - Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej przez niego zaliczki. 

- w pkt b - Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji  ze szkolenia bez ponoszenia 

konsekwencji, o których mowa w § 5, a w przypadku wpłacenia zaliczki Centrum EKSPERT 

dokona jej zwrotu na wskazane przez Zamawiającego konto. 

 

§ 7 

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów szkoleniowych, 

certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmuje kosztów dojazdu na 

szkolenie i zakwaterowania. 

Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem na konto Centrum EKSPERT wskazane w 

ofercie najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu 

środków na konto Centrum EKSPERT), bądź w formie gotówkowej  w dniu szkolenia – w 

przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.   

Brak wpłaty w określonym terminie będzie uznany za rezygnację ze szkolenia ze skutkami, o 

których mowa w § 5, oraz upoważnia Centrum EKSPERT do odmowy świadczenia usług na 

rzecz Zamawiającego.  

 



 

Rozdział 3 

Zasady świadczenia usług doradczych 

§ 8 

Centrum EKSPERT świadczy usługi doradcze w zakresie szczegółowo opisanym w ofercie.  

§ 9 

Przy świadczeniu usług doradczych Centrum EKSPERT zobowiązuje się do zachowania 

rzetelności i należytej staranności, a także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z jej wykonaniem. 

§ 10 
 

Zgłoszenie zamówienia na usługi doradcze odbywa się poprzez opcję „Zadaj pytanie” 

dostępną na stronie internetowej www.centrumekspert.pl oraz przesłanie zamieszczonego na 

stronie Centrum EKSPERT formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na jeden z 

adresów e-mail wskazanych na stronie internetowej Centrum EKSPERT lub na numer fax: 

22 247-82-04. 

 

Na podstawie przesłanego zapytania Centrum EKSPERT dokonuje wyceny usługi oraz 

określa termin jej realizacji, o czym powiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną lub 

telefonicznie. 

Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji warunków cenowych oraz terminu realizacji 

usługi drogą elektroniczną i wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Zamawiającego  

zapłaty za usługę na konto bankowe Centrum EKSPERT wskazane w ofercie, o czym należy 

zawiadomić Centrum EKSPERT.  

W przypadku usług świadczonych poza lokalem Centrum EKSPERT płatności za usługę 

należy dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem jej realizacji. 

 

§ 11 

 

Brak wpłaty, o której mowa w § 10 oznacza rezygnację z usługi. 

 

§ 12 
 

Termin realizacji usługi biegnie od momentu wpływu środków na konto bankowe Centrum 

EKSPERT 

 

Rozdział 4 

Ochrona danych osobowych 

§ 13 

Zamawiający dobrowolnie podaje Centrum EKSPERT swoje dane osobowe, które mogą być 

przetwarzane w celu realizacji usługi oraz w celach marketingowych jedynie przez Centrum 

http://www.centrumekspert.pl/


EKSPERT  na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 późn. zm.). 

 

Zamawiający usługę ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

usuwania i poprawiania.  

 

 

Rozdział 5 

Tryb postępowania reklamacyjnego 

§ 14 

Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Centrum EKSPERT należy składać 

drogą elektroniczną na adres: biuro@centrumekspert.pl w terminie 30 dni od daty realizacji 

usługi. 

Odpowiedź w sprawie reklamacji udzielana jest drogą elektroniczną na adres wskazany w 

reklamacji lub, w przypadku braku takiego wskazania, na adres, z którego reklamacja została 

wysłana, w terminie 7 dni roboczych od jej wpłynięcia. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 15 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.centrumekspert.pl i 

stanowi integralną część umowy zawieranej z Zamawiającym usługę. 

Centrum EKSPERT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym 

terminie poprzez zamieszczenie nowego Regulaminu na stronie www.centrumekspert.pl. 

Zmiany są wiążące od momentu publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej 

Centrum EKSPERT. 
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