
Ocena szkoleń. 
 

Prowadzący szkolenia podlegają ocenie przeprowadzanej przez Dyrektora Dydaktycznego Placówki 
(hospitacje zajęć, jak również przez uczestników szkoleń w postaci ankiet ewaluacyjnych. 
 
Ocena szkoleń przez uczestników – ewaluacja: 
a) W celu podniesienia jakości szkoleń oraz zweryfikowania kadry dydaktycznej każdy z uczestników szkolenia jest 

zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia lub przekazania ustnej informacji dot. 
szkolenia koordynatorowi szkolenia. 

b) Opiekun (koordynator merytoryczny) szkolenia w trybie indywidualnych rozmów z uczestnikami szkolenia 
zobowiązany jest do zapoznania się z opinią uczestników o wszystkich elementach związanych ze szkoleniem 
(wykładowca, poziom merytoryczny etc.). 

c) Uczestnik szkolenia ma możliwość przekazania swoich sugestii, opinii oraz oczekiwań odnośnie szkoleń w formie 
telefonicznej lub mailem. 
 

 

Program i system gwarancji jakości: 
 

 W przypadku braku pełnej satysfakcji z poziomu realizacji usług, Klient ma prawo żądania wykonania gwarancji               
w formie uzupełniającego kursu, indywidualnych konsultacji lub innej formie go satysfakcjonującej. 

 Informacja o niesatysfakcjonującej jakości usługi powinna zostać zgłoszona pisemnie w terminie do 7 dni od dnia 
zakończenie wykonywania usługi. Informacja powinna zawierać możliwie pełny opis i wyjaśnienie zastrzeżenia wraz               
z dowodami (opinią innych uczestników). 

 Prezes Krakowskiego Centrum Biznesu sp. z o.o., po weryfikacji przekazanych informacji i analizie ankiet 
ewaluacyjnych zobowiązuje się, w możliwie najkrótszym czasie do rozpatrzenia wniosku i po wystawieniu opinii 
do zrealizowania gwarancji poprzez uzupełnienie szkolenia dla Uczestnika, zapewni bezpłatny udział w dodatkowych 
konsultacjach lub innej formie go satysfakcjonującej. 

 Szkolenie/konsultacja uzupełniająca zostanie wykonana w terminie zgodnym z harmonogramem szkoleń w firmie 
lub innym terminie w porozumieniu z Uczestnikiem 

 Wnioski i zażalenia dotyczące organizacji realizowanej usługi należy zgłaszać w sekretariacie Krakowskiego 
Centrum Biznesu Sp. z o.o. Wnioski i zażalenia dotyczące spraw merytorycznych należy zgłaszać do 
kierownika/opiekuna merytorycznego szkolenia. 
 
 
Krakowskie Centrum Biznesu sp. z o.o., w trosce o jakość oferowanych szkoleń, stosuje Procedurę 
Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych: 
 

 W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty słuchacz ma 
prawo do złożenia pisemnej reklamacji w sekretariacie  w Krakowskim Centrum Biznesu sp. z o.o. Wnioski i zażalenia 
dotyczące spraw merytorycznych zgłasza do kierownika/opiekuna merytorycznego szkolenia. 

 
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

 zgłoszony problem - opis 

 dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, 
adres, telefon, e-mail 

 nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie 

 proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy. 

 Osoba odbierająca zgłoszona reklamację ewidencjonuje ją w Rejestrze Reklamacji.  Reklamacja analizowana jest 
przez pracownika sekretariatu w Krakowskim Centrum Biznesu Sp. z o.o. Wnioski i zażalenia dotyczące spraw 
merytorycznych zgłasza do kierownika/opiekuna merytorycznego szkolenia. 

 Prezes Krakowskiego Centrum Biznesu sp. z o.o., po weryfikacji przekazanych informacji i analizie ankiet 
ewaluacyjnych w terminie do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia nieprawidłowości podejmuje decyzję. 

 W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji słuchacz może wnioskować o usunięcie nieprawidłowości, 
obniżenie kosztów lub odstąpienie od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub innej formie go 
satysfakcjonującej. 

 Krakowskie Centrum Biznesu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli 
wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy. O odrzuceniu reklamacji  lub jej nierozpatrzenia, 
zgłaszający reklamację  jest informowany pismem. Informacja pisemna jest wysyłana e - mailem, faksem lub pocztą, 
według wyboru zgłaszającego. 
 

Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonywać co najmniej na 2 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej 
z podaniem przyczyny w siedzibie firmy– osoba rezygnującą otrzymuje 100 procent wpłaconej kwoty. Po tym terminie, 
jeżeli rezygnacja wynika z przyczyn losowych zwrot wynosi 100 procent wpłaconej kwoty. W sytuacji rezygnacji ze 
szkolenia, Kursant jest zobowiązany do zapłaty za szkolenie, zgodnie z wyznaczonymi ratami do dnia swojej 
rezygnacji. 



Procedura Reklamacji Usługi Szkoleniowej. 
 

1. Klient ma prawo oczekiwać, że: 

 zostaną spełnione założone cele szkolenia 

 zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada firma szkoleniowa) 

 prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych 

 prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób 
dorosłych 

 w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia 

 zostaną spełnione inne formalne warunki umowy 
2.  Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że: 

 uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia 

 uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach 

 uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł 

 zostaną spełnione inne formalne warunki umowy 

 w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach EFS 
uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych 

 regulaminem projektu 

 Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może 
złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia  do kwestii zawartych w pkt.1. 

 Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej 
lub doręczona osobiście do biura firmy. 

  Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia. 

 Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja 
zostanie złożona po przekroczeniu terminu. 

 Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających 
dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni 
roboczych. 

  Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne 
wyjaśnienia. 

 Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy 
będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością 
usług szkoleniowych. 

 Możliwe formy rekompensaty: 

 powtórzenie szkolenia w innym terminie 

 zniżka 10% na kolejne szkolenie 

 otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych 

 inna forma satysfakcjonująca Klienta. 

 Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny. 


