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1. Postanowienia wstępne  
1.1. Sklep internetowy Centrum Edukacji Gospodarczej Przestrzeń Rozwoju       

Kompetencji, dostępny pod adresem internetowym www.ceg.edu.pl/szkolenia      
, prowadzony jest przez Centrum Edukacji Gospodarczej J.Siwek Spółka         
jawna z siedzibą w Krakowie (31-150), ul. Św. Filipa 23/3. Spółka została            
wpisana do KRS pod numerem: 0000823471 przez Wydział XI Gospodarczy          
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia       
w Krakowie.  

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do          
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze         
Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z          
Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

2. Definicje  
2.1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 

http://www.ceg.edu.pl/szkolenia


2.1.1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w         
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej          
działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2.1.2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem        
Sklepu. 

2.1.3. Sprzedawca - Centrum Edukacji Gospodarczej J.Siwek Spółka       
Jawna, ul. Św. Filipa 23/2, 31-150 Kraków, NIP: 6762576397,         
KRS:0000823471, e-mail: biuro@ceg.edu.pl. 

2.1.4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka        
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa       
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu       
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

2.1.5. Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę,       
wyłącznie w języku polskim, dostępny pod adresem       
www.ceg.edu.pl/szkolenia.  

2.1.6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w          
ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w        
ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z        
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków       
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

2.1.7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, dostępny      
https://ceg.edu.pl/regulamin-sklepu.  

2.1.8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą        
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia       
Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

2.1.9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane            
podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego         
Zamówieniach w Sklepie. 

2.1.10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie        
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie       
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,        
w tym ilości uczestników i płatności. 

2.1.11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są         
wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość          
ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości        
produktów. 

2.1.12. Produkt - dostępna w Sklepie usługa szkoleniowa będąca        
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

2.1.13. Uczestnik - osoba fizyczna, która na zlecenie lub w imieniu Klienta,           
bierze udział w realizowanej na podstawie Umowy sprzedaży Usłudze         
Szkoleniowej.  

2.1.14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo        
zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu        
internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie         
do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
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2.1.15. Usługa szkoleniowa - produkt w postaci usługi świadczona przez         
Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy sprzedaży        
zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu.  

2.1.16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia        
Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży,       
określające w szczególności rodzaj Usług Szkoleniowych ich ilość,        
oraz liczbę Uczestników.  

2.1.17. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni           
ustawowo wolnych od pracy  

 

3. Kontakt ze sklepem  
3.1. Adres Sprzedawcy: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 23/3 
3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@ceg.edu.pl  
3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 730 999 352 
3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 93 1140 2004 0000 3902 7965          

4971 
3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i          

numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w            

godzinach 9:00 - 15:00. 
 

4. Wymagania techniczne  
4.1. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest spełnienie przez system        

teleinformatyczny Klienta następujących warunków technicznych: 
● posiadanie aktywnego dostępu do sieci internet,  
● posiadanie poprawnie skonfigurowane konta poczty elektronicznej,  
● posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej     

Chrome, Safari, Opera, Firefox na jednym z popularnych systemów         
operacyjnych Windows, Mac OS czy Linux.  

● Włączona obsługa ciasteczek (cookies)  
 

5. Informacje ogólne  
5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi         

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu         
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub        
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie        
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu          
możliwe jest zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, przez podanie          
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niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację       
Zamówienia bez zakładania Konta. 

5.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie              
uwzględniają podatku VAT). 

5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za            
Produkt oraz należny podatek VAT, o której Klient jest informowany na           
stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili           
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

5.5. Ceny podane przy każdym z produktów, są wiążące w chwili złożenia przez            
Klienta zamówienia. 

5.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących         
się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do Sklepu, przeprowadzania         
i odwoływania akcji promocyjnych za pośrednictwem Sklepu, stosowania        
unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. 

5.7. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu          
przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie         
doręczony w wersji papierowej. 
 

6. Składanie Zamówienia  
6.1. W celu złożenia Zamówienia na Usługi Szkoleniowe za pośrednictwem         

Sklepu należy wejść na stronę ofertową szkolenia. Następnie dokonać         
wyboru właściwego szkolenia ze względu na miejsce i datę jego realizacji,          
wskazać ilość uczestników zapisywanych na szkolenie.  

6.2. Wybór zamawianych Usług Szkoleniowych dokonywany jest przez Klienta        
przez dodanie ich do koszyka przy użyciu przycisku zamów.  

6.3. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu        
poprzez zaznaczenia właściwego pola wyboru.  

6.4. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie        
formularza Dane płatności oraz podanie danych wszystkich Uczestników        
szkolenia.  

6.5. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych        
osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz dokładnego adresu        
zamieszkania.  

6.6. W przypadku zaznaczenia opcji “chcę otrzymać fakturę VAT” należy         
uzupełnić informację o nazwie firmy oraz numerze NIP.  

6.7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję          
i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w           
zakresie wyboru Usług Szkoleniowych. W tym celu należy użyć opcji Zobacz           
Koszyk. 

6.8. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję          
i płacę” – Klient ma możliwość zrealizowania kuponu rabatowego. W tym celu            
należy użyć opcji “Kliknij tutaj, aby dodać kod” wprowadzić kod i zatwierdzić            
przyciskiem Zastosuj kupon.  



6.9. Klient przed akceptacją zamówienia zostanie poinformowany o sumie kwot         
należnych za zamawiane usługi szkoleniowe wraz z należnymi podatkami         
oraz możliwości odstąpienia od umowy.  

6.10. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku         
„Kupuję i płacę”.  

6.11. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży,         
lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy. 

6.12. Złożenie zamówienia możliwe jest również przy użyciu formularza        
tradycyjnego zapisu dostępnego w postaci pliku PDF na stronie ofertowej          
Usługi szkoleniowej. W tym celu należy przesłać wypełniony i podpisany skan           
formularza na adres szkolenia@ceg.edu.pl  

 

7. Metody płatności 
7.1. Klient może skorzystać z następujących elektronicznych metod płatności        

dostarczanych przez system BlueMedia: 
7.1.1. Płatność przelewem on-line  
7.1.2. Płatność szybkim przelewem bankowym 
7.1.3. Płatność kartą płatniczą 

 

8. Umowa sprzedaży  
8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po         

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza        
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

8.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego       
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.       
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje         
poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail        
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej         
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu         
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia          
Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości         
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

8.3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni          
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie          
zamówienie zostanie anulowane. 
 

9. Prawo odstąpienia od umowy  
9.1. Regulacje dotyczące Klientów - Konsumentów  

9.1.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży          
bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
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9.1.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty złożenia           
przez Konsumenta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.  

9.1.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy       
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu        
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta       
oświadczenia przed upływem tego terminu. 

9.1.4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź         
drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail        
Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt.         
3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór         
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do        
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie            
jest to obowiązkowe. 

9.1.5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą       
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na      
podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania       
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

9.1.5.1. Skutki odstąpienia od Umowy: 
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na       

odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca      

zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w       
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia       
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie      
dokonane przez niego płatności.  

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu 
takich samych metod płatności, jakie zostały przez 
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że 
Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, 
które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi 
kosztami. 

d) Konsument może zrezygnować z Usługi Szkoleniowej 
w trakcie jej trwania. Sprzedawca zwróci dokonane 
płatności pomniejszone o koszty organizacyjne usługi 
oraz wynagrodzenie za część usługi w której 
Konsument wziął udział.  

9.1.5.2 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie 
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni 
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że 
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci 
prawo odstąpienia od Umowy, 

b) dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na 
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed 



upływem terminu do odstąpienia od umowy i po 
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa 
odstąpienia od Umowy, 
 

9.2. Regulacje dotyczące Klientów - Przedsiębiorców  
9.2.1 Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy Sprzedaży w następujących 

udokumentowanych przypadkach:  
a) ciężka choroba Klienta i/lub Uczestnika 

uniemożliwiająca udział w Usłudze Szkoleniowej  
b) śmierć osoby bliskiej Użytkownika i/lub Uczestnika 

(współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, 
powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym 
pożyciu), 

c) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec 
organów władzy publicznej, o których Użytkownik nie 
wiedział zawierając Umowę z Wydawnictwem (np. 
stawiennictwo w sądzie). 

9.2.2 Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy 
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.  

9.2.3 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź 
drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail 
Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt. 3. 

9.2.3.1 Skutki odstąpienia od umowy: 
a) Przedsiębiorca może zrezygnować z Usługi 
Szkoleniowej w trakcie jej trwania. Sprzedawca zwróci 
dokonane płatności pomniejszone o koszty organizacyjne 
usługi oraz wynagrodzenie za część usługi w której 
Przedsiębiorca wziął udział.  Nie dotyczy Przedsiębiorcy 
odstępującego na zasadach określonych w pkt 9.2.1  
b) Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy z 
jakiejkolwiek przyczyny co najmniej 7 dni przed 
planowanym terminem realizacji Usługi Szkoleniowej. 
Sprzedawca zwróci dokonane płatności pomniejszone o 
koszty administracyjno w wysokości 290 zł netto. Nie 
dotyczy Przedsiębiorcy odstępującego na zasadach 
określonych w pkt 9.2.1 
c) Przedsiębiorca odstępujący od Umowy w terminie 
późniejszym niż wskazany w pkt. b zobowiązany jest do 
płatności w pełnej wysokości Zamówienia.  
d) Brak płatności lub brak obecności Przedsiębiorcy 
lub wskazanych przez niego Uczestników w zamówionych 
Usługach Szkoleniowych nie jest równoznaczne z 
odstąpienie od Umowy.  Przedsiębiorca w tej sytuacji 
zobowiązany jest do płatności w pełnej wysokości 
Zamówienia, również w przypadku opisanym w pkt. 9.2.1.  



9.2.4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą          
najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem realizacji Usługi Szkoleniowej,          
gdy w planowanym terminie nie zgromadzi wystarczającej dla jej uzasadnienia          
ekonomicznego ilości Klientów. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym        
fakcie Przedsiębiorcę.  

10. Reklamacje  
10.1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w          

niniejszym Regulaminie w pkt. 3 adresy Sprzedawcy. 
10.2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w            

tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz         
oczekiwania Klienta w związku z reklamacją. 

10.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a        
jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli             
Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania          
reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za           
uzasadnione 

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń 

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez      
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i       
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w           
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)       
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań       
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów      
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu        
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:    
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz 
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

11.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

11.2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego         
sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15            
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z             
późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy          
zawartej ze Sprzedawcą. 

11.2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego        
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15           
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z             
późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w         
sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a       
Sprzedawcą. 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


11.2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia        
sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej         
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub      
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona        
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie     
Konsumentów Polskich). 

12. Dane osobowe i pliki cookies  
12.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem       

Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
12.2. Zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek         

(czyli tzw. cookies) w Sklepie szczegółowo opisuje Polityka Prywatności -          
komplementarna z niniejszym Regulaminem.  

12.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie       
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia        
Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

13. Postanowienia końcowe  
13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
13.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z         

ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów         
płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację             
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca       
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie        
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:       
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy         
o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

13.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania        
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za           
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:        
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

