
 

 

 

Regulamin świadczenia Usługi Szkoleniowej 

w zakresie oprogramowania udostępnionego przez Usługodawcę 

 

§1 

Definicje terminów użytych w Regulaminie 

Regulamin – oznacza niniejszy dokument. 

Usługodawca lub Wykonawca – VULCAN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153176, NIP 898-001-44-51, kapitał 

zakładowy 2 700 000 zł. 

Usługobiorca lub Zamawiający – podmiot z zakresu branży oświatowej, edukacyjnej i naukowej, niebędący 

konsumentem, zawierający z Usługodawcą umowę po przez złożenie Zamówienia na warunkach określonych 

niniejszym Regulaminem za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

Uczestnik – osoba, którą Usługobiorca zgłosił na szkolenie. 

Koordynator – osoba wyznaczona zarówno po stronie Usługobiorcy jaki i Usługodawcy upoważniona do 

koordynowania prac związanych z realizacją Zamówienia, w szczególności do ustalenia harmonogramu 

przeprowadzenia Szkolenia, odpowiadająca za ścisłą współpracę w celu prawidłowego zrealizowania 

Zamówienia. 

Szkolenie – usługa szkoleniowa prowadzona w formie wykładu albo zajęć praktycznych albo w obu tych formach 

jednocześnie, prowadzone na rzecz jednego Usługobiorcy przez Usługodawcę lub podwykonawców 

Usługodawcy w formie stacjonarnej lub zdalnej. Zakończone/potwierdzone dziennikiem zajęć i listą obecności. 

Konsultacja – usługa doradcza polegająca na analizie zgłoszeń Zamawiającego w zakresie posługiwania się 

Oprogramowaniem wskazanym w Zamówieniu. Zakończona protokółem wizyty. W konsultacjach może 

uczestniczyć nie więcej niż 3 Uczestników. 

Zamówienie – dokument potwierdzający zawarcie Umowy na warunkach określonych w Zamówieniu  

i niniejszego Regulaminu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w zakresie wskazanym w Zamówieniu. 

Oprogramowanie - należy przez to rozumieć programy komputerowe z oferty Usługodawcy, znajdujące się na 

stronie www.vulcna. edu.pl, każdorazowo wskazane w Zamówieniu. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady zakupu oraz świadczenia usług Szkoleniowych oraz Konsultacji. 

2. Usługobiorca zamawiając usługę Szkoleniową lub Konsultacje za pośrednictwem formularza Zamówienia, 

potwierdza, że: 



 

 

a. zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, 

b. jest osobą uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy i zaciągania zobowiązań w jego imieniu. 

3. Podpisane Zamówienie może być dostarczone do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail: 

pu_realizacja@vulcan.edu.pl. 

4. Otrzymanie przez Wykonawcę przesłanego przez Usługobiorcę, prawidłowo wypełnionego Zamówienia  

w sposób określony w ust. 3 do Usługobiorcy, traktowane jest jako zawarcie umowy na przeprowadzenie 

Szkolenia albo Konsultacji, w zakresie Oprogramowania wskazanego w Zamówieniu i na warunkach 

określonych Regulaminem, zwanej dalej „Umową”. 

§3 

Zasady realizacji Zamówienia 

1. Usługodawca i Usługobiorca w drodze wzajemnych uzgodnień, za pośrednictwem wyznaczonych 

Koordynatorów ustalą, w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, harmonogram zajęć 

przeprowadzenia Szkolenia lub Konsultacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Usługodawca jest zobowiązany do: 

a. zapewnienia wykwalifikowanych specjalistów, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie 

tematyki objętej Zamówieniem, 

b. przygotowanie środowiska do przeprowadzenia szkoleń z Oprogramowania o którym mowa  

w Zamówieniu, 

c. przeszkolenia zgłoszonych Uczestników w zakresie użytkowania i pracy w Oprogramowaniu wskazanym  

w Zamówieniu. 

3. Usługobiorca: 

a. zapewnia każdemu Uczestnikowi samodzielne stanowisko z komputerem, 

b. zapewnia każdemu Uczestnikowi dostęp do Internetu oraz do Oprogramowania wskazanego  

w Zamówieniu, 

c. zobliguje Uczestników do udziału w Szkoleniu w terminie zgodnym z harmonogramem o którym mowa  

w ust.1 

d. zleca dodanie konta administratora do Oprogramowania wskazanego w Zamówieniu w związku  

z koniecznością prawidłowej realizacji Szkolenia. Po zakończeniu Szkolenia Usługobiorca podejmie decyzję  

i działania, co do usunięcia albo zablokowania konta administratora o którym mowa w poprzednim zdaniu. 

4. Usługobiorca i Usługodawca ustalą czy Szkolenie lub Konsultacja objęta Zamówieniem odbędzie się  

w sposób zdalny czy stacjonarny, co zostanie określone w harmonogramie. 

5. Zmiana Koordynatora po stronie Usługodawcy wymaga każdorazowego powiadomienia Usługobiorcy 

dokonanego w terminie 7 – dni przed planowaną zmianą na adres e- mail pu_realizacja@vulcan.edu.pl. 

6. Zmiana Koordynatora po stronie Usługobiorcy wymaga każdorazowego powiadomienia Usługodawcy 

dokonanego w terminie 7 – dni przed planowaną zmianą na adres e- mail wskazany w Zamówieniu. 

7. W sytuacjach szczególnych Usługodawca ma prawo odwołać Szkolenia lub Konsultację, powiadamiając o 

tym Usługobiorcę na wskazany w zamówieniu adres e-mail nie później niż w termin na 1 dzień na przód 

przed planowanym terminem Szkolenia. W takim wypadku Usługobiorcy nie przysługuje prawo żądania 

zwrotu kwoty Zamówienia, lecz możliwość wyboru innego terminu Szkolenia po uprzednim ustaleniu. 

Usługobiorcy z tytułu odwołania Szkolenia lub Konsultacji, w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, 

nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 



 

 

8. Jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji Zamówienia, Usługodawca ma prawo na czas realizacji założyć 

konto dostępowe do Oprogramowania dla osoby wykonującej Zamówienie (wdrożeniowca) z ramienia 

Usługodawcy. 

§4 

Zasady składania reklamacji 

1. Reklamacje dotyczące Szkolenia lub Konsultacji należy kierować pocztą elektroniczną na adres: 

1. reklamacje@vulcan.edu.pl Usługodawcy. 

2. Usługobiorca może zgłosić Reklamacje do przeprowadzonego Szkolenia lub Konsultacji najpóźniej 

następnego dnia po każdym dniu działań wynikających z ustalonego przez strony harmonogramu. 

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis, powód reklamacji oraz dane umożliwiające identyfikację 

Usługobiorcy tj. nazwa instytucji, adres, numer licencji Oprogramowania oraz dane kontaktowe do osoby 

zgłaszającej reklamację. 

4. Usługodawca zastrzega prawo nierozpoznania reklamacji uniemożliwiającej identyfikację Usługobiorcy. 

5. Zgłoszone reklamacje Usługodawca rozpatruje w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte wykonanie usługi jeżeli 

wynika to z działań lub zaniechań po stronie Usługobiorcy lub Uczestnika albo spowodowane jest siłą 

wyższą. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się zdarzenia zewnętrzne nieprzewidywalne i niezależne od 

Stron, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, zakłócenia komunikacyjne, 

zjawiska atmosferyczne, strajki, ataki na systemy informatyczne, epidemie i stany epidemiologiczne. 

§5 

Ochrona danych osobowych 

1. W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Zamówienia, zastosowanie ma zawarta 

pomiędzy Stronami umowa przetwarzania danych osobowych, w kontekście użytkowania systemu 

wskazanego w Zamówieniu. Z punktu widzenia umowy przetwarzania danych osobowych Zamówienie  

i niniejszy Regulamin traktuje się jako umowę odrębną. 

2. Jeżeli w toku realizacji prac wskazanych w §2 ust. 1 będą przetwarzane przez Wykonawcę dane osobowe, 

których administratorami są jednostki, dla których Zamawiający jest organem prowadzącym, to 

zastosowanie ma zawarta pomiędzy Wykonawcą a Jednostkami dla których Zamawiający jest Organem 

Prowadzącym umowa przetwarzania danych osobowych, w kontekście użytkowania systemu wskazanego 

w Zamówieniu. 

§6 

Odpowiedzialność 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, strony mogą naliczać 

następujące kary umowne: 

a. Usługobiorcy, za odstąpienie od realizacji całości Umowy, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy  

-10% wynagrodzenia brutto wykazanego w Zamówieniu. 

b. Usługodawcy, za odstąpienie od realizacji całości Umowy, z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy  

- 10% wynagrodzenia brutto wykazanego w Zamówieniu. 



 

 

2. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez strony odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Usługobiorca nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne podmioty bez 

zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania Umowy strony zobowiązują się rozwiązać w drodze 

negocjacji. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, orzekać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby 

Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka 

częściowa nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność postanowień nie ma wpływu na 

ważność pozostałych postanowień Umowy. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2021 r. 


