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PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH 

 

1. Cel procedury 
 
Celem procedury jest określenie zasad świadczenia usług rozwojowych przez Zarzecki, Lasota i Wspólnicy  
Sp. z o.o. (ZiW Sp. z o.o.) 
 
2. Zakres procedury 
 
2.1. Zakres przedmiotowy 
Procedura obejmuje swoim zakresem usługi rozwojowe - szkolenia oraz doradztwo strategiczne - świadczone przez 
Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. 
 
2.2. Zakres podmiotowy 
Zakres procedury obejmuje działania podejmowane przez Trenerów oraz Doradców firmy Zarzecki i Wspólnicy  
Sp. z o.o. przy: 

− analizie firmy zlecającej usługę rozwojową 

− tworzeniu programu szkolenia / projektu rozwojowego 

− doborze metod szkoleniowych lub doradczych 

− realizacji usługi rozwojowej 

− ewaluacji usługi rozwojowej 

− wprowadzaniu ewentualnych zmian w zaplanowanych działaniach – w odniesieniu do wyników ewaluacji 
W szczególności dotyczy to pracowników: 

− Doradców 

− Trenerów 
 
3. Odpowiedzialność 
 
Osoby wykonujące opisane w procedurze działania są odpowiedzialne za ich prawidłowe i terminowe wykonanie. 
 
3.1. Zobowiązania stron 
 
A. Klient ma prawo wymagać, że:  

− zostaną spełnione założone cele usługi rozwojowej  

− zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy  

− Trener / Doradca będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych / 

rozwojowych, 

− Trener / Doradca przeprowadzi usługę w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób 

dorosłych (cykl Dawida Kolb’a) 

− w czasie usługi rozwojowej zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny usługi, 

− firma dołoży wszelkich starań, aby dopasować usługę do potrzeb klienta, szczególnie w przypadku realizacji 

szkolenia zamkniętego. 
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− firma spełni warunki formalne udziału w szkoleniu oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały szkoleniowe 

i certyfikaty uczestnikom.  

 

B. Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. ma prawo wymagać, że:  

− uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w usługę rozwojową oraz będą brali udział w ćwiczeniach  

i zadaniach szkoleniowych, a także dostosują się do wspólnie ustalonych w czasie usługi zasad  

(np. „kontrakt szkoleniowy”), 

− uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie usługi reguł, 

− uczestnicy wypełnią ankiety badania potrzeb w sposób umożliwiający dopasowanie programu usługi,  

a w przypadku szkolenia zamkniętego, klient udostępni wszystkie niezbędne informacje umożliwiające 

opracowanie programu szkolenia zgodnego z potrzebami, 

−  w razie zgłoszenia potencjalnie trudnych sytuacji lub zastrzeżeń dotyczących realizacji usługi (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.  

− uczestnicy przybędą na czas na szkolenie / doradztwo oraz będą brali udział w całości szkolenia / 

doradztwa  

− zostaną spełnione inne formalne warunki umowy, 

− w przypadku usług realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych uczestnicy 

dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.  

 

C. Obowiązki Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o.:  

− firma zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług rozwojowych z należytą 

starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą lub umową szkoleniową, 

− w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych firma podejmie natychmiastowe działania, 

zgodnie z ustalonymi procedurami, 

− firma przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich 

uczestników obrotu gospodarczego oraz 

− zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach, 

− zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych. 

 
4. Terminy i definicje 
 
4.1. Objaśnienia dotyczące osób 
 

− Trener – pracownik / wspólnik bądź członek Zarządu Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o. o., który realizuje 
usługę szkoleniową zgodnie z procedurą, posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia szkoleń 

− Doradca – pracownik / wspólnik bądź członek Zarządu Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o. o., który realizuje 

doradztwo strategiczne zgodnie z procedurą, posiada niezbędne kwalifikacje do realizowania usług 

doradczych 
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Trenerzy oraz doradcy współpracujący z ZiW Sp. z o.o. posiadają doświadczenie zawodowe lub wykształcenie 

odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń / realizowanego doradztwa. Każda z osób należących 

do kadry szkoleniowej firmy spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków: 

− posiada minimum 500 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych 

− posiada specjalistyczne wykształcenie i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie 

− ukończyła kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych 

− dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie 

kompetencji do kształcenia dorosłych 

Nadzór nad realizacją usług szkoleniowo-rozwojowych oraz doborem kadry szkoleniowej sprawuje Zarząd ZiW Sp. 

 z o.o. 

 
4.2. Pozostałe objaśnienia 
 

− PAPI (Paper and Pencil Interview) – kwestionariuszowy wywiad osobisty przeprowadzany przez trenera / 
doradcę za pomocą papierowej ankiety 

− IDI (Indvidual Depth Interviews – Indywidualny Wywiad Pogłębiony) – jest przeprowadzany  
z wykorzystaniem, mniej lub bardziej wystandaryzowanego kwestionariusza. Badanie przypomina zwykłą 
rozmowę, w której poruszone, rozwijane i pogłębiane są naznaczone wątki. 

− Cykl uczenia się dorosłych Davida Kolb ’a – składa się z czterech kolejno następujących po sobie elementów: 
doświadczenie; refleksja, teoria, pragmatyka. Możliwe jest rozpoczynanie pracy nad danym zagadnieniem 
od każdego momentu cyklu Kolb’a, innego niż doświadczenie.  

− Kwintet szkoleniowy – w skład kwintetu wchodzą ze strony firmy zamawiającej usługę rozwojową: wyższa 
kadra kierownicza, menedżerowie liniowi, menedżer/specjalista ds. szkoleń, potencjalni uczestnicy, 
natomiast ze strony ZiW Sp. z o.o.: trener/ doradca  

− Metodologia 360 ° - procedura świadczenie usługi rozwojowej przez ZiW Sp. z o.o. skupia się na diagnozie 
kompetencyjnej prowadzonej w metodologii 360 stopni. Diagnoza kompetencji metodą 360 ° dąży  
do uzyskania informacji o kompetencjach pracownika poprzez kwestionariuszowe badanie jak najszerszego 
grona osób, które stykają się z nim w sytuacjach zawodowych. W kontekście rozwojowym metodologia 360 
° ma dwie główne funkcje: 

o z perspektywy trenera / doradcy: dostarcza bardziej wiarygodnych informacji o potrzebach 
rozwojowych uczestników niż opieranie się wyłącznie na ich deklaracjach, lub na subiektywnych 
opiniach osoby zlecającej usługę rozwojową; 

o z perspektywy organizacji: spełnia analogiczne funkcje jak w perspektywie trenera, 
 a dodatkowo pomaga bardziej racjonalnie kierować pracowników na szkolenia / doradztwo (dzięki 
informacji o potrzebach poszczególnych osób, a nie tylko tendencjach na poziomie grupy).  
W każdym, nawet najmniej rozbudowanym projekcie diagnozy kompetencji, warto wziąć pod uwagę 
cztery etapy: analiza kontekstu, określenie profilu, zdefiniowanie pomiaru i formułowanie 
wniosków. 

− Kompetencje - wiedza i umiejętności, ale także cały wachlarz motywów, cech, przekonań, doświadczeń  
i wyobrażeń na temat siebie i innych - pod warunkiem, że są one powiązane z kontekstem zawodowym 
 i wpływają na efektywność wykonywania zadań. Kompetencje dzielą się na wiedzę, umiejętności  
i postawy, budowane na czwartym komponencie – doświadczeniu: 

o Co powinni wiedzieć pracownicy, aby efektywnie wykonywać swoje zadania? Jakiego rodzaju 
faktów, modeli i koncepcji, procedur działania powinni się nauczyć? Jakich informacji na własny 
temat potrzebują? 
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o Jakie umiejętności – motoryczne, czyli związane z wykonywaniem określonych czynności fizycznych 
i poznawcze, czyli związane z myśleniem i rozwiazywaniem problemów – są potrzebne, by radzić 
sobie z zadaniami? Co musi umieć robić skuteczny pracownik? 

o Jakie postawy – wobec zadań, efektów, współpracowników, klientów i samej organizacji – powinien 
przejawiać pracownik? Jaki powinien być jego stosunek do uczenia się, zmiany, rozwiązywania 
problemów, dzielenia się wiedzą z innymi? Które z tych postaw będą w największym stopniu 
wpływały na motywację, relacje z innymi i dalszy rozwój?  

− Usługi szkoleniowe – mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub 
kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym pozwalające na jego rozwój.  

− Doradztwo strategiczne – usługi pozwalające na rozwój usługobiorcy, proinnowacyjne, służące utworzeniu 
lub rozwojowi przedsiębiorstwa przez wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub 
usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 
organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub 
 w stosunkach z otoczeniem. Usługa ma na celu ustalenie kierunku, w jakim powinien rozwijać się biznes  
w perspektywie długoterminowej. W ramach usług doradztwa strategicznego znajdują się m.in.: 

o analizy zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, sposobu i efektywności  
ich wykorzystania, 

o kompleksowe analizy obecnej i perspektywicznej sytuacji na rynkach, 
o plany restrukturyzacji i optymalizacji alokacji aktywów, 
o rekomendacje w zakresie polityki inwestycyjnej, kadrowej, technologicznej i środowiskowej,  

w kontekście perspektywicznej sytuacji rynkowej, rekomendacje w zakresie doboru partnerów 
biznesowych i kooperantów,  

o doradztwo w trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie. 
o rekomendacje w zarządzania strukturą kapitału i płynnością przedsiębiorstwa 

 
5. Przebieg realizacji / opis czynności 
 
5.1. Analiza firmy zlecającej usługę rozwojową  
 
Do Analizy firmy zlecającej usługę rozwojową uprawnieni są: 

− Trener 

− Doradca 
 

Analiza firmy zlecającej usługę rozwojową powinna zawierać: 

− Diagnozę potrzeb rozwojowych – Kwintet Szkoleniowy 

− Badanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy  

− Ustalenie stanu obecnego w odniesieniu do przeprowadzonej analizy 

− Ustalenie stanu oczekiwanego w odniesieniu do przeprowadzonej analizy 

− Określenie różnic pomiędzy stanem obecnym i oczekiwanym 
 

5.1.1. Diagnoza potrzeb rozwojowych  
 

Zakres diagnozy potrzeb rozwojowych jest uzależniony od celów, zakresu usług oraz wielkości firmy zlecającej usługę 

rozwojową. Najlepiej, jeżeli odpowiedzialność za analizę potrzeb związanych ze szkoleniem rozkłada się na kilka grup, 

tzw. „kwintet szkoleniowy”. W skład kwintetu wchodzą:  

 

WYŻSZA KADRA KIEROWNICZA: 
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− formułuje cele i strategię organizacji 

− zarządza procesem identyfikacji i analizy potrzeb rozwojowych 

− przydziela środki 

− interesuje się wynikami 
MENEDŻER LINIOWY: 

− wstępnie określa potrzeby szkoleniowe / rozwojowe 

− przeprowadza lub bierze udział w procesie badania potrzeb 

− pomaga w rozwiazywaniu problemów 

− wykorzystuje nabyte kwalifikacje 

− ocenia efektywność szkolenia / doradztwa  
MENEDŻER/SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ: 

− stały kontakt z kadrą kierowniczą 

− koordynuje proces analizy potrzeb szkoleniowych / rozwojowych 

− angażuje wykwalifikowanych trenerów / doradców 

− przedstawia wyniki oceny zwierzchnikom 
UCZESTNIK: 

− zdobywa wiedzę 

− poznaje cel szkolenia / doradztwa 

− otrzymuje pomoc na wszystkich etapach szkolenia / doradztwa 

− ocenia przydatność i wrażenia ze szkolenia / doradztwa 
TRENER / DORADCA: 

− diagnozuje potrzeby szkoleniowe / rozwojowe 

− opracowuje program szkoleniowy / program doradztwa i metody jego realizacji 

− przedstawia program szkoleniowy / doradztwa, uwzględnia wnioski 

− pomaga menedżerom liniowym wdrożyć efekty szkolenia / doradztwa 

− przygotowuje raport z przebiegu usługi rozwojowej 

− zbiera opinie uczestników 
 

5.1.2. Badanie otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego firmy 
 

KONTEKST ZEWNĘTRZNY – badanie wszystkich czynników związanych z funkcjonowaniem organizacji w otoczeniu – 

istniejąca konkurencja, udziałem w rynku, zmianami technologicznymi itd. Propozycja zagadnień: 

− Jak radzi sobie organizacja na rynku? 

− Czy jej pozycja wzmocniła się znacznie lub osłabła w ciągu ostatniego czasu? 

− Jaki jest stosunek organizacji do konkurencji? 

− Czy działa w środowisku silnej rywalizacji, gdzie niewielkie różnice decydują o sukcesie lub porażce? 

− Czy może sobie pozwolić na eksperymentowanie i popełnianie błędów? 

− Jak stabilne/zmienne jest otoczenie organizacji? 

− Czy organizacja jest liderem innowacji, naśladuje trendy wprowadzane przez innych, czy też trzyma się 
tradycyjnych sposobów działania? Jak bardzo potrzebna jest jej elastyczność i otwartość na zmiany? 

 

KONTEKST ORGANIZACJI – badanie zespołu czynników związanych ze specyfiką jej funkcjonowania – strukturą 

organizacyjną i geograficzną, kulturą organizacyjną i stylem zarządzania, poziomem zadowolenia pracowników 

i wzajemnego zaufania. Propozycja zagadnień: 

− Co jest charakterystyczne dla tej organizacji w porównaniu z innymi obecnymi na rynku? 
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− Jak silna jest rola hierarchii służbowej? 

− Czy menedżerowie są raczej dyrektywni, czy angażują pracowników w podejmowanie decyzji? 

− Na co kładzie nacisk organizacja? 

− Jakich jawnych lub niepisanych norm należy w niej przestrzegać? 

− Jakie zachowania są nagradzane? 
 

KONTEKST STANOWISKA – badanie specyfiki zadań, wykształcenia i dotychczasowych doświadczeń grupy, która 

będzie uczestniczyć w szkoleniu / doradztwie. Propozycja zagadnień: 

− Jakiego typu osoby podejmują się zwykle tego rodzaju zadań? 

− Jakie nawyki myślenia i działania wyrabia w nich długotrwała praca na tego rodzaju stanowisku? 

− Jaka jest pozycja uczestników szkolenia w organizacji? 

− Czy wykonują oni zadania trudne czy Łatwe? 

− Prestiżowe czy traktowane przez innych „z góry”? 

− Czy uczestnicy są przyzwyczajeni do udziału w szkoleniach i pracy nad rozwojem swoich kompetencji? 

− Czy dostrzegają wartość tego typu działań? 

−  
KONTEKST PROJEKTU – odnosi się do genezy projektu szkoleniowego / doradczego, którego dotyczy diagnoza, 

 a także sposobu, w jaki będzie on postrzegany. Propozycje zagadnień: 

− Co jest przyczyną zlecenia projektu szkoleniowego / doradczego?  

− Czy jest to działanie rutynowe, czy też podjęto je w wyniku jakichś nowych zdarzeń i decyzji? Jakich? 

− W jaki sposób przebiegać będzie delegowanie uczestników na szkolenie? Czy wybiorą je dobrowolnie,  
czy zostaną na nie skierowani? 

− Jak będzie postrzegany projekt? Czy uczestnicy uznają go za karę lub nagrodę? Za urlop od pracy, czy 
wykonywanie jej w innej formie? 

 

5.1.3. Metody pozyskiwania danych przydatnych w analizie potrzeb organizacyjnych  
 

− Badania ankietowe / kwestionariusze 

− Analiza dokumentacji prowadzonej działalności  

− Wywiady ustrukturalizowane  

− Testy kompetencji 

− Analiza wskaźników 

− Badanie kompetencji metodą 360° 
 

5.2. Opracowanie programu szkoleniowo – rozwojowego  
 

Trener / Doradca na podstawie analizy potrzeb rozwojowych ustala z firmą zlecającą usługę cele rozwojowe (poziom 

wiedzy, umiejętności oraz postaw). Cel rozwojowy powinien spełniać następujące warunki:  

− Jest sformułowany pozytywnie 

− Znajduje się w zasięgu kontroli osoby lub grupy, przed którą jest stawiany, tzn. od jej działań w znacznym 
stopniu zależy osiągnięcie celu. 

− Jest zgodny z kryteriami SMART 

− Uwzględnione są konsekwencje osiągnięcia celu, spójne z ogólnym planem osoby lub grupy (dotyczy  
to zarówno rezultatów krótko-, jak i długoterminowych) 

http://www.zarzecki.pl/


 

 

Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000430358,  
NIP: 852-259-86-15; REGON: 321246095; Kapitał zakładowy 10.000 PLN 

ul. Grzybowa 19A, 71-487 Szczecin  
biuro@zarzecki.pl,  
www.zarzecki.pl 
 

Cele rozwojowe oraz techniki stosowane do ich osiągnięcia będą różniły się także w zależności od stopnia kompetencji 

uczestników.1 

Trener / Doradca opracowuje program szkoleniowo – rozwojowy (PSR), który powinien zawierać następujące 

elementy: 

− Cele 

− Ramy czasowe (harmonogram realizacji usługi) 

− Zakres merytoryczny 

− Formy i metody pracy 

− Materiały, narzędzia  

− Źródła wiedzy, pomoce dydaktyczne 

− Budżet 
Trener / Doradca przekazuje PSR do weryfikacji przez Klienta.  
 

5.3. Ewaluacja usługi rozwojowej (UR) 
 

Rekomendowanym sposobem ewaluacji usługi rozwojowej jest model Donalda Kirkpatrick’a, gdzie oceniane  

są 4 poziomy: reakcja, uczenie się (dotyczy samego szkolenia / doradztwa), zachowanie, rezultat (działania i rezultaty 

osiągane dzięki szkoleniu): 

− Reakcja – mierzenie reakcji – zaprojektowanie metod mierzenia reakcji: satysfakcji, angażowania, 

dopasowania, np. ankiety satysfakcji. W jakim stopniu uczestnicy pozytywnie zareagowali na szkolenie / 

doradztwo?  

− Uczenie – cele szkoleniowe / rozwojowe i metody oceny – zaprojektowanie celów uczenia i metod oceny: 

wiedzy, umiejętności, postaw, pewności siebie i motywacji, np. test wiedzy. W jakim stopniu uczestnicy 

nabyli wiedzę, umiejętności, postawy dzięki udziałowi w szkoleniu / doradztwie? 

− Zachowania - opisanie zachowań kluczowych i sposobów monitorowania, określenie stymulatorów zmiany 

i sposobów monitorowania. W jakim stopniu uczestnicy stosują to, czego się nauczyli na szkoleniu / podczas 

doradztwa w swojej pracy zawodowej? 

− Rezultaty – zdefiniowanie celów biznesowych oraz wybór wskaźników wiodących i sposobów 

monitorowania. W jakim stopniu zostały osiągnięte założone rezultaty jako wynik szkolenia / projektu  

 i zastosowanych działań wdrożeniowych.  

 

Trener / Doradca planuje i uzgadnia z Klientem ewaluację usługi rozwojowej oraz wybiera metody pomiaru efektów 

adekwatne do UR oraz założonych celów usługi. W zależności od projektu oraz ustaleń z Klientem Trener / Doradca 

wprowadza działania wspomagające uzyskanie i utrwalenie rezultatów.  

 

5.3.1. Metody ewaluacji usługi rozwojowej 

 

− Ankieta F2F – ankieta /face to face/, osobisty wywiad oparty na wystandaryzowanym kwestionariuszu, 

przeprowadzany przez T / D 

− Test wiedzy / kompetencji 

− PAPI (Paper and Pencil Interview) – kwestionariuszowy wywiad osobisty przeprowadzany przez T / D  

za pomocą papierowej ankiety 

 
1 Warto pamiętać, że cele z poziomu postawy wymagają zwykle najbardziej długotrwałych działań i trudno je osiągnąć 
poprzez pojedyncze szkolenie / doradztwo. 
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− Wywiad swobodny  

− Analiza wskaźników  

− Ankieta oceny usługi rozwojowej 
 

6. Reklamacje  
 

Trener / Doradca jest zobowiązany do poinformowania Klienta o procedurze reklamacji. W miarę możliwości 

procedura powinna być częścią umowy o świadczenie usługi rozwojowej: 

 

A. Klient ma prawo składania reklamacji usługi rozwojowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą 

szkolenia / doradztwa otwartego lub umową szkolenia / doradztwa zamkniętego.  

B. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o., 

ul. Grzybowa 19A, 71-487 Szczecin za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: 

biuro@zarzecki.pl  lub doręczona osobiście do biura firmy.  

C. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe 

osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie 

merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy.  

D. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia usługi. ZiW 

Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie 

złożona po przekroczeniu terminu. 

E. ZiW Sp. z o.o. 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.  

F. ZiW Sp. z o.o. ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne 

wyjaśnienia.  

G. ZiW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie 

niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze świadczenia usługi 

rozwojowej. 

H. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, ZiW Sp. z o.o. zaproponuje jedną z następujących 

form rekompensaty:  

a. powtórzenie szkolenia / doradztwa w innym terminie, 

b. realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej usługę rozwojową, 

c. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych. 

I. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.  

 

7. Postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji niestandardowych 

 

A. Trener / Doradca ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Zarządem ZiW Sp. z o.o. oraz Klientem,  

w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej. 

B. ZiW zastrzega sobie prawo do zaproponowania zmiany terminu szkolenia / doradztwa nie później niż  

3 dni przed datą jego rozpoczęcia bez ponoszenia konsekwencji. 
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8. Ewidencja zrealizowanych usług rozwojowych 

ZiW Sp. z o.o. prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane 

usługobiorców: 

− ewidencja prowadzona jest elektronicznie, 

− za wprowadzanie danych do ewidencji odpowiada menedżer ds. rozwoju, 

− dane do ewidencji wprowadzane są na bieżąco, 

− dostęp do ewidencji posiadają członkowie Zarządu oraz menedżer ds. rozwoju. 

 

Obowiązuje od dnia 02.08.2021 r.  
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