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ZARZ DZENIE REKTORA

z dnia 09.03.2021 r,

w sprawie Regulamitru kurs6w i szkolef G6rnosl4rkiej Wyiszej Szkoly Handlowej
im, Wojciecha Korfatrtego w Katowicach

Na podstawie $24 ust. I Statutu G6moSl4skiej wybzej Szkoly Handlowej im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r- poz. 85, z p6in zm.), zarzldzan,
co nastQpuJe:

$1
1. Wprowadza siQ Regulamin kurs6w i szkolen G6moSlqskiej Wyzszej Szkoly Handlowej

im. W. Korfantego w Katowicach.
2. Regulamin staoowi zal4cznik nr I niniejszago zarz4dzenia.

$2
Nadzor nad wykonaniem ntniejszego zarz4dzenia powierza sig kierownikowi Centrum

Studi6w Podwlomowych, Kurs6w i Szkoleri.
Traci moc obowi4zuj4c4 dotychczaso\ay Regulamin kurs6w i szkolef.

$3
Zan4dzene wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje do odwolania.

**#JmruA***^

l.

"*#,H#ffi

ul. Harcerzy Wrzeinia 3
40-659 Katowice
tel.: 32 35 70 5OO

www.gwsn.pl



zahcznik nr I do ZR
z dni^09.03.2021 t.

sl
l. Wszystkie kursy i szkolenia dostgpne na stronie hlto://w\ .w.qwsh.p!4utsy_i_szkolenit organizuje

Centrum Studi6w Podyplomowych, Kurs6w i Szkolefi C6mosl4skiej Wyzszej Szkoty Handlowej
im. W. Korfantego w Katowicach, ul. Harcerry WrzeSnia 1939 roku nr 3, 40_659 Katowice,
wpisanej do Ewidencji Uczelni Niepublicznych I Zwi4zk6w Ucz€lni Niepublicznych, NIp:
9540007281, REGON: 2'72199 522, zwaneJ datej Organizarorem.

2. Powy2szy adresjest r6wniez adresem do korespondencji, z dopiskiem ,,Kursy" lub ,,Szkolenia,,.
3. Regulamin stanowi integralnq czgsd zgloszenia uczestnictwa w kursie lub szkoleniu i obowiazuie

s 5,.) srt ich Lczesmik6$.
4. Przeslanie formularza zgloszeniowego drog4 elektroniczn4 do udzialu w szkoleniu do Centrum

Studi6w Podyplomowych, Kurs6w i Szkoleri jest r'wnoznaczne zzaakceplowaniem niniejszego
Regulaminu.

5. Uczestnik zobowiqzanyjest przed przeslaniem formularza zgloszeniowego zapoznat sig z Klauzul4
informacyjn4 oraz - fakultatywnie - podpisa6 zgodg na przetwarzanie danych w postaci wizerunku.
Pzeslanie formularza zgloszeniowego jest r6wnoznaczne z oswiadczeniem Uczestnika
o zapoznaniu si9 z klauzula.

s2
l. Kurs jest form4 ktalcenia, kt6rego celem jest w szczeg6lnosci uzupelnienie i poglgbienie

kwalifikacji zawodowych lub naukowych, poszerzenie wiedzy iumiejgtnosci spolecznych i
technicznych.

2. Szkol€nie jest form4 ksztalceni4 kt6rego celem jesr w szczeg6lnosci uzupelnienie i poglQbienie
wiedzy na okreslony temat.

3- Kursjest tworzony or.v znoszony przez Rektora CWSH lub kierownikajednostki prowadzqcej.
4. Szkolen ie jest tworz one oraz znoszone przez Rektora GWSH lu b kierownikaj ednostki prowadzqcej.

2.

l.
s3

Kulsy i szkolenia otwarte, to kursy i szkolenia w zakrcsach i terminach szczeg6lowo opBanych
w of-ercie na stronie hftp://*1\rv.gwsh.pvku$v-i-szkolenia,/. na kt6re moze zapisai sig kazda osoba
zainteresowana danym tematem oraz spelniajqca wymagania kwalifi kacyjne.
Uczeshik - osoba prywarna lub pracownik firmy, insq4ucji b4dZ organizacji, kr6ra zglosila chgd
uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Organizatora j zawaia z tego O4utu odpowiedniq
umow9 poprzez dokonanie prawidlowego zgloszenia uczestnictwa w szkoleniu wypelniaj4c
formularz zgloszeniowy na stronie internetowej http://www.ewsh.pl/kursv-i_szkolenit

!4
l. Dokonanie zgloszenia na szkolenie lub kurs odb,,wa si? poprzez *lpelnienie formularza

reJ€stracyjDego online dostgpnego na pod adresem: httpXzury,tewsh.pL&llsv_i_szkoleria/ przy
odpowiednim szkoleniu badZ kursie.

Regulamin

kurs6w i szkoleri GWSH
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2. Formularz rejestracyjny na kursy/szkolenia wypelniany za posrednictwem Intemetu ma fo.m9
umowy zawarte_j pomigdzy Uczestn;kiem a Organizatorem.
Po ot zymaniu formularza zgloszeniowego oraz potwiedzenia wdaty zaliczki pracownik Centrum
Studi6w Podyplomowych, Kurs6\r i Szkolei skontakruje si9 z Uczestnikiem za posrednictwem
poczty elektronicznej i potwierdzi rezerwacjg miejsca na kurs lub szkolenie. potwierdzenie

rezerwacji nastgpuje maksymalnie w ci4gu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza
zgloszeniowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za blgdy, awarie lub przerwy
w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika kursu lub szkolenia.
Przeslanie formularza zgloszeniowego jest r6wnoznaczne z akceptacj4 niniejszego Regulaminu
oraz zawarciem umowy pomigdzy Uczestnikiem a Organizctorem, tym samym niesie ze sob4
obowiqzek zaplafy za uczestnictwo w kursie lub szkoleniu.
Osoby, kt6re otrzymaly dofinansowanie z Bary Usfug Rozwojo$ych rejestrujA si9 poprzez strong
intemetowq http://www.ewsh.pvLu-sv-i-szkoienia/ wlpetniaj4c formularz rejestracyjny or^z
dodatkowo podpisuj4 odrgbnq umowg rra kurs lub szkolenie.

ss
Ku.sy i szkolenia moge byi prowadzone zar6wno w fomie stacjonamej, niestacjonamej jak i za
pomocq Srodk6w komunikacjj na odleglosi (online).
Uczestnicy kurs6w online s4 zobowiqzaniu we wlasnym zakesie zapewnii dostgp do komputera
wraT 7 kamerA i mikofonem ora-l Intemeru,

GWSH nie ponosi odpowiedzialnoici za brak mozliwosci przyst4pienia do kursu/szkolenia
z przyczyn nie leZ4cych po stronie Uczelni.
Uczestnicy nie mogq udostgpniai link6w do kursu./szkolenia osobom trzecim.4.

2.

3.

L

4.

5.

t.

s6
1. Kursy i szkolenia prowadzone sq w jgzyku polskim_

2. Kursy i szkolenia mog4 by6 r6wniez prowadzone w innychjgzykach, o ile oferta taK sranowr.
3. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce kursu lub szkolenia, harmonogram zajgd) standardowo

Centrum Studi6w Podyplomowych, Kurs6w i Szkolefi przesyla Uczestnikowj w formie
elektronicznej na 7 dni przed terminem kursu lub szkolenia na adres e-mail .wskaz ry Drzez
Uczestnika w formulalzr zgloszenia, z zastrzezeniem ust 4,

4. W przypadku niezebrania ustalorej minimalnej liczby Uczestnik6w niezbgdnej do realizacji kulsu
lub szkolenia, Organiz tor zastrzega sobie pra\4o do przeslania informacji organizacyjnych
w terminie kr6tszym niz 7 dni przed terminem szkolenia oraz do przedluzenia terminu
przyjmowaDia zgloszefi do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestnik6w lub do odwolania
szkolenia.

5. Na poczqtku zajg6 zostan4 podane Uczestnikowi zasady zaliczenl^ kursu,/ szkoleni4 o ile sa one
przewidziane w ich programie.

s7
1. Rezygnacjg z uczestnictwa w kursie/ szkoleniu niezale:nie od przycrlny nalezry zg)osjt.

Organizatorowi w formie pisemnej: Iistem elekrronicznym (e-mail) Iub poczt4 najp6miej t0 dni
kalendarzowych przed datq rozpocz9cia szkolenia(liczy si9 data wpb.wu oswiadczeniao rez)gnacji
w formie pisemnej).

2. Istnieje mo2liwosi zglosz€nia zastQpstwa uczestnika kursu lub szkolenia.
3. Organ izator wysyla potwierdzen ie otrzyman ia rezygnacj i. Rezygnacj e zgloszone w inn€j formie lub

terminie niz wyzej podane nie b9d4 uwzgl9dniane.
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4. Przy odwolaniu zg)oszenial rczygnacii z kursu lub szkolenia do 10 dni kalendarzowych przed
terminem rozpoczQcia kursu lub szkolenia Uczestnik nie zostanie obciiony kosztami szkolenia.

5. Rezygnacja w p6iniejszym terminie (od g 2 dnia przed datq rozpoczgcia) wiqze si9
z koniecznosci4 pokrycia pnez Uczestnika 20yo kost6w uczestnictwa w przedmiotowym
szkoleniu. 20% koszt6w obliczane jest od reguiamej ceny kursu/szkolenia bez uwzglgdniania
ewentualnych mizek.

6. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu na 1 dziefi lub teZ w dniujego rozpoczgciab4d2
tez w trakcie trwania spowoduje obciqzenie Uczestnika pelnymi kosztami uczestntctwa.

7. Zmiana terminu udzialu w kursie lub szkoleniu przez Uczestnik4 jest traktowana tak samo jak
rezygnacja z udzialu w kursie/szkoleniu (w tym zakresie obowi4zuj4 regulacje ust. 1-6).

8. W przypadku os6b z dofinansowaniem z Bazy Uslug Rozwojowych Uczestnik, kt6ry zrezygnuje
z udzialu na 1 dziei przed kursern-/ szkoleniem lub te2 nie stawi sig na kurs/ szkol enie b4d' tez
zrezygnuje w trakcie trwania kursu/ szkolenia bgdzie obciqzony peln4 kwotq za kurs lub szkolenie.

s8
1. W przypadku kurs6w i szkoleri otwartych Organizator zastrzega sobie mozliwoji odwolania lub

przesuniQcia terminu szkolenia w sltuacji, gdy nie zostan;e osi4gnigta *rystarczaj4ca liczba
Uczestnik6w.

2. Organiz tor ma prawo odwolai zaplanowany termin szkolenia r6wniez w przypadku zaistnienia
s),tuacji losowych, kt6rych nie dalo sig wcze6niej przewidzie6.

3. W przypadku odwolania kursu lub szkolenia z winy Organizatora, wplata zostaje zwr6cona
Uczestnikowi w caloici.

4. W przypadku odwolania kursu lub szkoienia ze strony Organizatora, C€ntrum Studi6w
Podyplomowych, Kurs6w iSzkolei nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej lub prawnej
za powstale po stronie uczestnika koszq, zwiqzane z uczestnictwem w szkoleniu.

$e
1. W szczeg6lnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do mozliwosci zmiany trenera

prowadz4cego kuls Iub szkolenie i nie stanowi to zmiany warunk6w umo$.!.
2- W sltuacji zmiany, trener rcaliznJ4cy zajgcia w zastgpstwie, bgdzie posiadal odpowiednie

kwalifikacje, wiedzg i doswiadczenie trenerskie, aby zapewni6 odpowiedni poziom mer),toryczny
omawianych zagadniei-

st0
W szczeg6lnych przwadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w kt6rym
odbgdzie sig szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyzszym standardzie i nie stanowi to zmiany
walunkow umowy,

$r1
l. Szkolenia otwarte prowadzone przez Centrum Studi6w Podyplomowych, Kurs6w i Szkoiefi s4

odplatne.

2. Oplata obejmuj€ koszt uczestnictwa w szkoleniu, materialy szkoleniowe o ile sq przewidziane, oraz
dokument potwierdzaj4cy udzial w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Oplata nie
obejmuje koszt6w posrednich (dojazdu, zakwaterowania, wyzy.wienia, etc.).

3. Podczas dokonylvania rezerwacji miejsca na kursie/szkoleniu Uczestnik wplaca zdiczkQ, kt6ra
wynosi 20% ceny kursu lub szkolenia, chyba 2e strcny w formie pisemnej ustalq inaczeJ.
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4.
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6.

1.

8.

1.

4.

5.

6.

L

L

W przypadku braku wplacenia zaliczki w wymaganej wysokodci i w wymaganym terminie
Organizator moze-bez dodatkowych wezwafi do zaplaty - skesli6 kandydata z listy Uczestnik6w
kursu lub szkolenia.

Doplata do calosci za kurs lub szkolenie nastgpuje na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczfci€m
kursu lub sTkolenia. chyba- ze ofena ganowi inacTej.

Brak doplaty w wyznaczonym terminie nie j€st r6wnoznacmy z rezy}nacj4 z rdzialiu
w kursie/szkoleniu.

s12
Wplatg za kDrs/szkolenie nalei dokona6 na kooto: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 (tNG Banl
Sbski) wpisujqc w q4ule imig i nazwisko kursanta oraz kod kursu otrzymany w mailu zwromym
potwierdzajqcym zapis na kurs/szkolenie.

Faktury VAT za uczestnictwo w kursach/szkoleniach dla os6b prywatnych wstawiane s4 tylko na
indlwidualn4 proSbp.

Potrzeb9 wystawienia faktury VAT za uczestnictwo w kursie/szkoleniu Uczestnik zglasza na adres
mailowy szkoleriaaaqwsh.pl, podaj4c dane, na kt6re ma byi wystawiona faktura.
Aby otrzyma6 fakturg za platnosi dokonan4 w danym miesi4cu potrzebg jej \\,ystawienia nalezy
zglosid najp6zniej do 10 dnia tego miesiqca.

W przypadku wplat za kursy/szkolenia dokonywanych z kont fimowych, faktury wystawiane s4

k^zdorazowo i \,lysylane na adres e-mail podany podczas rejeshacji przez Uczestnika.
Firma wysylajqca pracownika na kurs/szkolenie moze r6wniez ofizyma6 fakturg (gdy platno66 nie
jest dokonywana z konta firmowego) po wypelnieniu przez Uczestnika specjalnego o6wiadczenia
(potwierdzaj4cego przez firmg kieru_j4cq) i odeslaniu go na adres szkolenia@swsh.pl
Uczestnik zobowi4zany jest do niezwlocznego powiadomienia GWSH o wszelkich zmianach
dotycz4cych danych osobowych, w tym korespondenryjnych, kt6re sq niezbgdne do wystawi€nia
faktury lub kontakiu z Uczestnikiem.
Centrum Studi6w Podyplomowych, Kurs6w i Szkolei nie odpowiada za blgdy w danych zawarfych
w wystawionych fakturach, w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgloszenia
b]pdnych danych niezbgdnych do wystawienia faktury.

$13
Kursy i szkolenia, programy kurs6w i szkolef, materialy kurs6w i szkoleri oraz wszelkie utwory
i metody prezentowane podczas kurs6w i szkolefi oferowanych przez Centrum Studi6w
Podyplomowych, Kurs6w i Szkolei, podlegajq ochronie prawnej, zgodnie zobowiEzuj4cymi
przepisami.

Uczestnik poprzez udzial w kursie lub szkoleniu nie nabl.wajakicbkolwiek praw do rozporzqdzania
aDtorskimi prawami maj4tkowymi, kt6rymi objgte s4 kursy i szkoleni4 programy kurs6w i szkoleri,
materialy kurs6w i szkolefi oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas kurs6w i szkolefi.
Uczestnicy nie mog4 nagrywao kurs6wszkoleri, rozpowsz€chniai ani w innej formie udostgpniad
treici kurs6w/szkolei.

$14
Uczestnikkursu lub szkolenia odpowiada finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie
trwania kursu lub szkolenia ijest zobowiqzany do ich naprawienia lub pokrycia strat w ci4gu 7 dni.
Na poczet kaucji zostaje wstrzymane wydanie certyfikatu potwierdzajqce udzial w szkoleniu.
Uczestnik kursu lub szkolenia oswiadcza, i2 ma zawart4 polisg ubezpieczeniowq OC iNNW wam4
do momentu zakoiczenia kursr.r-l szkolenia.
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$ls
1. Uczestnik kursr/szkolenia ma prawo oczekiwai, ze:

1) zostan4 spelnione cele kursu/szkolenia;
2) zostan4 zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizacjg odpowiadal

Organizator);
3) prowadz4cy bgdzie posiadal wiedzl merltoryczn4dotycz4c|zagadniei szkoleniowych;
4) prowadz4cy przeprowadzi zaj ?cia w spos6b profesjonalny, zgodnie ze sp€c)'fik4 kstalcenia

os6b doroslych;
5) w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakes meDftoryczny szkolenia;
6) otrzyma certyfikat lub dyplom ukoficzenia kursu/szkolenia;
7) zostan4 spe+nione inne formalne warunki umowy;

2. Organizator ma prawo oczekiwa6, iZ:

l) Uczestnicy w pelni zaangazujq sig w proces ksztalcenia;
2) Uczestnicy chgtnie wezn4 udzial w przygotowanych prz€z tr€nera dzialaniach

i dwiczeniach;
3) Uczestnicy dostosujq si9 do ustaionych w czasie szkolenia regul;
4) zostan4 spelnione inne formalne warunki umo*ry;
5) w przypadku szkolefi realizowanych w ramach projekt6w dofinansowanych z funduszy

unijnych w rarnach BUR (Bazy Uslug rozwojowych) Uczestnicy dopelni4 wszystkich
formalnodci przewidzianych regulaminem projektu.

3. Uczestnik kusu/szkolenia, kt6ry przeb),\,a na terenie GWSH jest obowi4zany przestrzegaa
przepis6w porzqdko$rych i sanita.nych, kt6re obowiqzuj4 na terenie Uczelni.

s16
l. Kazdy Uczestnik szkolenia otwartego realizowanego prez Centrum Studi6w podyplomo\rych,

Kurs6w i Szkolef, ma prawo zlozyi reklamacjg dotycz4c4 jakodci oferowanych uslug
szkoleniowych (wartojci merltorycznej, organiz2:cji zaig(,, iltp.).

2. Reklamacj9 nalezy zlozyd w formie pisemnej (e-mailem lub poczt4 tradycyjnq) w terminie 14 dni
roboczych od daty zakoiczenia kursu lub szkolenia.

J. Zgloszenie rellamacyjne powinno /a*ierat:
a. b4ul i termin szkolenia, wobec kt6rego zglaszane s4zasttzeZeniq'
b. imig i nazwisko trenera prowadz4cego zajQcia;

c. szczegolowy opis problemu;
d. dane kontaldowe zg+aszajqcego reklamacjg (nazwa firmy/insotucji, imig i nazwisko

uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w termini€ 14 dni roboczych od momentu otr4mania ptzez

Centrum Studi6w Podyplomowych, Kurs6w i Szkolei informacji o powstalE nieprawidlowo6cj.
W przypadkach wymagajqcych dodatkowych czynnosci wyjasniajqcych czas rczpatry\rania
reklamacji moze ul€c wydfuZeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

5. Aby unikn4i subiekry.\rrej oceny poszczeg6lnych Uczeshik6w szkol€ni4 pod uwag9 zostan4
wzigte oceny wszystkich Uczestnik6w danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywn4 ocen9.
Reklamacja uslugi szkoleniowej zostanie uwzglgdniona w prrypadku, gdy lqczna liczba punkt6w
ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych bgdzie stanowila mniej niz 600/o wszystkich mozliwych
punkt6w do uryskania. W przypadku gdy Srednia oceD bgdzie stanowila wigcej niz 60% punkt6w
mozli$.ych do uzyskania, reklamacja ni€ zostanie uwzglgdniona.

6- Po\\yzsza regulacja nie dotyczy problem6w technicznych, kt6re lez4 po stronie Uczelni.
7. W przypadku stwierdzenia zasadnosci zlozonej reklamacji, Uczesmik moze wnioskowai o:

a. bezplatne dodatkowe mat€rialy szkoleniowe;
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4.

8.

1.

1.

2.

b. bezplatny ponowny udzial w takim samym szkoleniu;
c. zwrot czgsci poniesionych koszt6w;
d. w uzasadnionych przypadkach zwrot koszt6w szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rczpatrzeni^, Jezeli zostani€
ona zlozona po przekoczeniu terminu, o kt6rym mowa w S 16 ust 2.

s17
Uczelnia zastrzega sobie pra\vo do odwolania lub przesunigcia terminu kursu/szkolenia,
w przypadku zdarzef losowych, o kt6rych GWSH niezwlocznie powiadomi Uczestnik6w, wraz
z podaniem nowego terminu zaj9i.
Za silp wyZszq rwaZa, sig: klQski 4,wiolowe, pozary, powodzie, trzgsienia ziemi, dzialania wojenne,
strajki, blokady, zamknigcie Uczelni ze wzglgd6w epidemiologicmych lub inne regulacje zwiqzane
z epidemiq, kt6re uniemozliwiaj4 realizacjp Umowy, przerwy w dostawie medi6w lub wszelki€ inne
okoliczno6ci lub przyczyny niezalezne od Uczelni.
W przypadku, gdyby termin realizacji zaj96 lub innej czgsci realizacji umowy nie m6gl sig odbyi

w terminie, ze wzglgdu na sil? wyzsz4, Uczelnia niezwlocznie powiadomi Uczestnik6w, wraz
z podaniem nowego terminu zajgi, dokladaj4c wszelkich starai, by nolly temin byl wybrany po

uwzglgdni€niu opinii Uczestnik6w.
Informacje przekazywane s4 Uczestnikom w formie telefonicznej lub drog4 e-mail.

$18
Nadz6r mer)1oryczny nad kursami i szkoleniami w GWSH sprawuje Kierownik Centrum Studi6w
Podyplomowych, Kurs6w i Szkolei.
Centrum Studi6w Podyplomowych, Kurs6w i Szkolei zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu z wcze;ldiejsz4 zapowiedziq na stronie intemetowej http://www.gwsh.pl&ursv-i-
szkolepia./

Uczestnicy zglaszaj4cy si9 na kursy b4dZ szkolenia otwarte s4 zobligowani do przestrzegania

niniejszych przepis6w dotycz4cych uslug szkoleniowych.
Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.

cdr osl.$(ax'v?lozas4ol laDlovL
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