
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH KURSU „JAK ZOSTAĆ HR BUSINESS PARTNEREM?” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin  określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Spółkę na rzecz Klienta Usług 

szkoleniowej – kursu pod nazwą „JAK ZOSTAĆ HR BUSINESS PARTNEREM?” [dalej: Usługa szkoleniowa]. 

2. Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego. 

3. Na potrzeby niniejszego regulaminu Spółkę definiuje się również jako Organizatora, a Klienta jako Uczestnika. Wszelkie 

pozostałe sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pisane wielką literą mają 

znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, chyba że wyraźnie inaczej postanowiono w treści 

Regulaminu. 

4. Szkolenie przeprowadzane jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w oparciu o Harmonogram i 

Program określony przez Organizatora przy opisie Usługi Szkoleniowej nabytej przez Uczestnika w Sklepie 

Internetowym. 

§ 2. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH 

1. W celu korzystania z Usługi Szkoleniowej niezbędnym jest stały dostęp przez Uczestnika do sieci Internet. Uczestnik 

musi również posiadać sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia Usługi Szkoleniowej (tj. co najmniej z 

systemem operacyjnym Windows 7, MacOS, Linux) wraz z odpowiednim oprogramowaniem określonym w § 4 ust. 1 

Regulaminu. 

2. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych jest zawierana bezpośrednio z Organizatorem z wykorzystaniem Sklepu 

Internetowego. 

3. Osoba dokonująca zakupu Usługi Szkoleniowej musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie 

Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga uprzedniej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z 

podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie. 

4. Osoba dokonująca zakupu Usługi Szkoleniowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny za Usługę 

Szkoleniową.   

5. Poprzez złożenie zamówienia na Usługę Szkoleniową w Sklepie Internetowym Uczestnik  potwierdza, iż przed 

dokonaniem zakupu Usługi Szkoleniowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego udzielone  mu zostały szczegółowe 

informacje na temat świadczonej przez Organizatora Usługi Szkoleniowej i zapoznał się on z nimi w całości, znany jest 

mu zakres kursu, jego Program oraz Harmonogram oraz sposób jego realizacji. 

6. Organizator niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie usług szkoleniowych potwierdza jej zawarcie i 

udostępnia jej treść, przesyłając Uczestnikowi Regulamin Sklepu Internetowego oraz niniejszy Regulamin, a także Plan 

Kursu, zawierające pełną treść uzgodnień między stronami Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.  

7. W sprawach związanych z realizacją przez Organizatora Usługi Szkoleniowej lub w z treścią Umowy o świadczenie 

usług szkoleniowych Uczestnik winien kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Organizatora (e-mail: 

kurs@sdacademy.pl ).  

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH 

 

1. Uczestnik zleca Organizatorowi przeprowadzenie, a Organizator zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Uczestnika 

kurs pod nazwą: „JAK ZOSTAĆ HR BUSINESS PARTNEREM?”, który to będzie prowadzony online poprzez udostępnienie 

Uczestnikowi w określonym terminie nagrań wideo na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z Planem Kursu, 

zwane dalej Szkoleniem.  

2. Szkolenie obejmuje, zgodnie z Programem zagadnienia z zakresu 3 modułów:  

a. I moduł: HR Business Partner jako ekspert ds. komunikacji wewnętrznej. Twoja nowoczesna ścieżka kariery i rozwoju 

w HR 

b. II moduł: HR Business Partner jako analityk i konsultant biznesowy 

c. III moduł: HR Business Partner jako headhunter, rekruter i specjalista L&D 

Każdy z modułów zawiera 10 lekcji w formie nagrań wideo, obejmujących łącznie ok 100 minut nagrań.  

3. Dodatkowo każdy z Uczestników w ramach Szkolenia otrzymuje dodatkowo materiały szkoleniowe w formie 

elektronicznej (zadania, ćwiczenia). Dostęp do nich jest możliwy poprzez platformę sdacademy.pl.   

4. Szczegółowy opis produktów objętych niniejszą Usługą Szkoleniową znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 



5. Umowa jest zawarta na czas realizacji Usług Szkoleniowych.  

6. Udział w Szkoleniu jest płatny i jego cena określona jest przy opisie Usługi Szkoleniowej w Sklepie internetowym. 

Podana przez Organizatora cena jest ceną brutto. Podana przez Organizatora cena obejmuje opłatę za udostępnienie 

Uczestnikowi do odsłuchania Szkolenie oraz materiały szkoleniowe w formie cyfrowej.. 

7. Czas trwania Szkolenia określa Harmonogram wskazany w opisie Usługi Szkoleniowej w Sklepie internetowym, który 

stanowi  Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. Harmonogram określa zakres merytoryczny szkolenia oraz terminy realizacji Szkolenia. 

  

§ 3. PRZEBIEG SZKOLENIA 

1. Przed rozpoczęciem Szkolenia Uczestnik otrzymuje komplet informacji organizacyjnych na podany w trakcie 

rejestracji adres e-mail.  

2. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się zgodnie z Harmonogramem. W dniu wskazanym w Harmonogramie Organizator 

udostępnia Uczestnikowi materiały w formie nagrań video do pierwszego modułu oraz dodatkowe materiały 

szkoleniowe. 

3. Organizator rekomenduje Uczestnikowi zapoznanie się z udostępnionym mu nagraniem video w wyznaczony dzień 

szkolenia, wskazany w Harmonogramie. 

4. Materiały szkoleniowe w formie video  Organizator będzie udostępniał Uczestnikowi sukcesywnie, zgodnie z 

Harmonogramem, przed kolejnym dniem Szkolenia. Dostęp do udostępnionych materiałów jest możliwy 

bezterminowo.  

5. Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwać będzie Opiekun Grupy, który będzie odpowiadał za kwestie 

organizacyjne szkolenia, bieżący kontakt z kursantami, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości i problemów.  

6. Po zrealizowaniu Szkolenia, Uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia Szkolenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu 

jest zrealizowanie wszystkich modułów video i przystąpienie do trzech quizów na zakończenie każdego z 3 modułów, 

a także zaliczenie każdego z quizów na poziomie 60%.  

 

 

§ 4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. W celu sprawnego przeprowadzenia Szkolenia, przed przystąpieniem do Szkolenia Uczestnik zobowiązuje się 

zweryfikować czy sprzęt, którym będzie się posługiwał w trakcie Szkolenia posiada następujące oprogramowanie, 

niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia: dowolna przeglądarka internetowa, stały dostęp do Internetu . W 

przypadku braku w/w oprogramowania, Uczestnik przed przystąpieniem do Szkolenia zobowiązuje się zainstalować 

je we własnym zakresie na swoim sprzęcie komputerowym. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. uczestnictwa w Szkoleniu w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie; 

b. posiadania w trakcie Szkolenia niezbędnego sprzętu, określonego w ust. 1 powyżej oraz w § 2 ust. 1 Regulaminu;  

c. dołożenia wszelkich starań, żeby możliwie najlepiej wykorzystać czas Szkolenia, a w tym w szczególności zapoznać się 

materiałami przesłanymi przed kursem; 

d. wypełnienia anonimowej ankiety  podsumowującej po ukończeniu Szkolenia; 

e. przystąpienia do quizów realizowanych po ukończeniu każdego z 3 modułów i zaliczenia quizów na poziomie 60% w 

celu uzyskania Certyfikatu ukończenia szkolenia.   

f. kierowania wszystkich uwag, próśb i sugestii na bieżąco i w pierwszej kolejności do koordynatora danej edycji 

lub do Biura Obsługi Klienta; 

g. nienagrywania ani nieutrwalania przebiegu zajęć; 

h. zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących know-how Organizatora (materiały edukacyjne, programy) 

zdobytych w trakcie trwania Szkolenia; 

3. Mając na uwadze, że Szkolenie polega na udostępnieniu Uczestnikowi materiałów video w określonym czasie, 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Uczestnika zakładanego materiału 

lub nieosiągnięcie zakładanego poziomu wiedzy. 

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE 



1. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do przekazanych Uczestnikowi materiałów dydaktycznych w trakcie 

realizacji Usługi Szkoleniowej zostają po stronie Organizatora lub innej osoby, której prawa te przysługują, a Umowa 

ani Regulamin w żadnym zakresie nie ustanawiają na rzecz Uczestnika licencji uprawniającej Uczestnika do 

korzystania z tych materiałów w inny sposób niż na własny użytek. 

2. Uczestnik uprawniony jest do korzystania z otrzymanych materiałów dydaktycznych wyłącznie na własny użytek, w 

celu pogłębiania swojej wiedzy. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, nagrywania, sprzedaży, 

upubliczniania, udostępniania lub prezentowania przekazanych mu przez Organizatora materiałów dydaktycznych 

innym osobom lub podmiotom, ani odpłatnie, ani nieodpłatnie, ani rozporządzania nimi w jakikolwiek inny sposób niż 

określony w zdaniu pierwszym. 

3. Z tytułu naruszenia przez Uczestnika obowiązku określonego w ust. 1 lub 2 powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do 

pokrycia wszelkich szkód wywołanych takim naruszeniem. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż materiały 

dydaktyczne przekazywane Uczestnikowi stanowią element know – how i prowadzonej przez Organizatora 

działalności gospodarczej, dlatego też ich ujawnienie może spowodować szkodę znacznej wielkości.   

 

§ 6. ZASADY KOMUNIKACJI 

1. Wszelką korespondencję do Uczestnika, w tym informacje o terminie rozpoczęcia Szkolenia oraz zmianach w Planie 

Kursu wprowadzonych na zasadach określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu Organizator kierować będzie na adres 

mailowy lub pod numerem telefonu podany przez Uczestnika w formularzu zamówienia złożony w Sklepie 

internetowym. 

2. Uczestnik kontaktuje się z Organizatorem pisemnie na adres siedziby wskazany w Umowie lub z Biurem Obsługi Klienta 

dostępnym pod adresem mailowym: 

kurs@sdacademy.pl. 

3. Wszelkie reklamacje w zakresie realizacji Usługi Szkoleniowej winny być składane przez Uczestnika pisemnie lub na 

adres mailowy: kurs@sdacademy.pl. Reklamacje zostaną przez Organizatora rozpoznane w maksymalnym terminie 

21 dni od ich otrzymania. 

§ 7. POWSTRZYMYWANIE SIĘ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG, 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uczestnik, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić 

od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiekolwiek przyczyny. Wzór formularza odstąpienia 

od Umowy stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

2. W związku z wyrażoną przez Uczestnika zgodą na wykonanie usługi w terminach określonych w Umowie,  prawo do 

odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku wykonania usługi przez Organizatora. 

3. W przypadku skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z określonego w ust. 1 powyżej prawa 

odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu Szkolenia, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi kosztów 

świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od Umowy, obejmujących część ceny za Szkolenie obliczonej 

proporcjonalnie do ilości godzin uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu. W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Uczestnika będącego konsumentem na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, przed przystąpieniem do udziału w 

Szkoleniu, Organizator zwraca Uczestnikowi otrzymane płatności, po ich rozliczeniu zgodnie z ust. 3 powyżej, nie 

później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia odstąpienia od Uczestnika. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu 

takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnika w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik 

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 

4. Odstąpienie od niniejszej Umowy Uczestnik będący Konsumentem zgłasza w drodze jednoznacznego oświadczenia w 

formie pisemnej lub mailowej na adres: kurs@sdacademy.pl pod rygorem nieważności. Oświadczenie może zostać 

złożone na formularzu odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

5. Organizator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku działania Siły wyższej lub 

innych przyczyn niezależnych od Organizatora; w takim przypadku Organizator zaproponuje w ciągu dwóch tygodni 

od daty odwołania Szkolenia inny termin jego realizacji lub zwrot opłaty za Szkolenie w wysokości proporcjonalnej do 

zakresu wyświadczonych usług. 

 

 

 

 



§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawarcia 

umowy w imieniu własnym.  

2. Prawem właściwym dla Umowy, w tym jej wykładni, jest prawo polskie. 

3. W przypadku, jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okazałoby się nieważne, pozostała część Umowy pozostaje w 

mocy, a Strony niezwłocznie przystąpią do zastąpienia takiego postanowienia prawidłową treścią. 

4. Wszelkie spory mogące powstać przy realizacji Umowy, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. 

5. Integralną część Regulaminu stanowi Harmonogram Szkolenia. 

6. Wszelkie zmiany Umowy o świadczenie usług szkoleniowych wymagają dla swojej ważności formy pisemnej lub formy 

dokumentowej ale z ograniczeniem do składania oświadczeń woli wyłącznie w postaci dokumentu tworzonego z 

wykorzystaniem platformy Autenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

HARMONOGRAM 

 

 

Termin 
Dzień 

tygodnia 

Numer 

modułu 
Nazwa modułu  

Liczba 

lekcji 

09.04.2021 Piątek I 

HR Business Partner jako ekspert ds. komunikacji 

wewnętrznej. 

Twoja nowoczesna ścieżka kariery i rozwoju w HR 

5 

13.04.2021 Wtorek I 

HR Business Partner jako ekspert ds. komunikacji 

wewnętrznej. 

Twoja nowoczesna ścieżka kariery i rozwoju w HR 

5 

16.04.2021 Piątek II HR Business Partner jako analityk i konsultant biznesowy 5 

20.04.2021 Wtorek II HR Business Partner jako analityk i konsultant biznesowy 5 

23.04.2021 Piątek III 
HR Business Partner jako headhunter, rekruter i 

specjalista L&D 
5 

27.04.2021 Wtorek III 
HR Business Partner jako headhunter, rekruter i 

specjalista L&D 
5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  

Szczegółowy opis produktów  
W zakres Szkolenia „Jak zostać HR Business Partnerem?” wchodzą następujące produkty:  

 

Szkolenie video  

Otrzymujesz dostęp do 3 modułów tematycznych, w każdym z nich zawarliśmy po 10 lekcji. Każda z lekcji to nowy temat, który 

omawia trenerka w formie video. Moduły video opublikowane są na stronie shop.sdacademy.pl. Są to nagrania obejmujące 

problematykę danego modułu, prezentowane w formie filmiku nagranego uprzednio przez naszego trenera. Dostęp do 

materiałów w formie video otrzymujesz bezterminowo. Dane dostępowe otrzymujesz w momencie zakupienia kursu. Materiały 

kursu zostaną opublikowane najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.  

Zadania domowe 

Udostępniamy Ci autorski komplet zadań domowych, które przygotowane zostały przez trenerkę do każdej z lekcji video. 

Zadania umieszczone są na stronie shop.sdacademy.pl jako podsumowanie pod każdą z 30 lekcji. Dostęp do nich jest 

bezterminowy.  

Certyfikat ukończenia kursu 

Po ukończeniu wszystkich modułów Szkolenia otrzymujesz od nas certyfikat poświadczający uczestnictwo w kursie "Jak zostać 

HR Business Partnerem?". Warunkiem zdobycia certyfikatu jest zrealizowanie wszystkich lekcji video oraz przystąpienie do 

quizów podsumowujących każdy z 3 modułów oraz zaliczenie ich na poziomie 60%. Quizy znajdują się na stronie 

shop.scadademy.pl w ramach realizowanego kursu video. Certyfikat otrzymasz w ciągu 14 dni od daty zakończenia kursu pod 

warunkiem, że zrealizujesz cały kurs. W przypadku gdy nie ukończysz kursu do wyznaczonej daty w harmonogramie,  otrzymasz 

certyfikat w ciągu 14 dni od zrealizowania wszystkich materiałów video. Certyfikat zawierać będzie imię, nazwisko, nazwę kursu 

i terminy jego realizacji zgodne z harmonogramem szkolenia, a także zakres tematyczny kursu. Certyfikat wydawany jest w 

formie elektronicznej, w pdf i zawiera podpis organizatora oraz podpis trenera prowadzącego Szkolenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

 

 

Adresat: 

 

SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 

 

Konsument: 

Imię i nazwisko konsumenta: ………  

Adres konsumenta: …… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja , będąc konsumentem, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi 

………. zawartej w dniu ……….... . 

 

 

 

 

 

 

………… , ………….. 

(data, podpis konsumenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 


