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PROCEDURA REKLAMACJI REALIZOWANYCH 

USŁUG ROZWOJOWYCH  
 

1. Reklamacje można zgłaszać ́do Kosmowska Ewa CONTACT w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Ul. 

św. Floriana 5; 55-080 Smolec lub mailem: biuro@ewakosmowska.pl najpóźniej w terminie  14 dni 

kalendarzowych od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.  

2. Do zgłoszenia reklamacji  stosuje się formularz załączony do tej procedury. Zgłoszenie powinno zawierać́:  

 nazwę̨, datę̨ i miejsce usługi, wobec której zgłasza się̨ reklamację  

 dane instytucji, zgłaszającej reklamację  

 opis, powód reklamacji  

 proponowany sposób rozwiązania sprawy  

3. Kosmowska Ewa CONTACT  ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji liczonych od dnia wpłynięcia 

zgłoszenia, a w przypadkach reklamacji wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas 

rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji CONTACT uprzedzi Klienta o ilości czasu 

jaki jest potrzebny do wyjaśnienia sprawy. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta:  

a) CONTACT odbywa rozmowy z wszystkimi osobami zaangażowanymi w reklamowane  szkolenie  

b) Przedstawia Zleceniodawcy informację na temat reklamacji w formie notatki z rozmów  

z osobami zaangażowanymi w proces oraz „Zgłoszenia reklamacyjnego”.  

4. Reklamacja zostanie uwzględniona w przypadku kiedy zgłaszającym jest uczestnik szkolenia lub upoważniony 

przedstawiciel instytucji, która zleciła wykonanie  szkolenia , w przypadku nienależytego zrealizowania 

Szkolenia z wyłącznej winy Zleceniobiorcy. Przez „nienależyte zrealizowanie Szkolenia   

z wyłącznej winy Zleceniobiorcy” należy rozumieć́:   

a) skrócenie czasu Szkolenia wynikające z winy trenera   

b) nierealizowanie programu Szkolenia   

c) zrealizowanie programu Szkolenia na niezadowalającym poziomie merytorycznym, wynikającym  

z ocen uczestników Szkolenia tj. średnia ocen wynikająca z ankiet badania satysfakcji uczestników 

wynosiła  poniżej 40% (w skali 0-100% ) liczonej za opisane merytoryczne zagadnienia będące 

przedmiotem uzgodnień pomiędzy CONTACT , a Klientem oraz średniej na poziomie poniżej 40% (w 

skali 0-100%) oceny pracy trenera, na które składają się dwa punkty z ankiety.   

5. Odbiorca usługi, który składa reklamację może wnioskować́ o:  

a) przeprowadzenie przez CONTACT, we wspólnie ustalonym e Zleceniodawcą terminie, ponownie 

Szkolenie dla tej samej grupy uczestników.  

b) indywidualne konsultacje (mailowo lub telefoniczne) z innym trenerem.  

c) realizację Kary umownej (jeżeli umowa takie przewiduje). 

6. Właściciel CONTACT podejmuje decyzję co do słuszności reklamacji i w przypadku jej uznania ustala  

z Klientem  sposób rekompensaty. CONTACT zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez 

rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w punkcie 1. W 

przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierać́ wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 2 i 4, 

CONTACT powiadomi mailowo lub telefonicznie zgłaszającego reklamację o tym fakcie oraz o możliwości 

uzupełnienia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.   
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Zał. 1. Zgłoszenie reklamacji szkoleń  

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI SZKOLEŃ  

Żałuję, że Państwa doświadczenia z naszą firmą są mało satysfakcjonujące i zdecydowaliście się na 

wypełnienie poniższego formularza. Prosimy o przesłanie formularza reklamacji na adres 

biuro@ewakosmowska.pl  

REKLAMUJĄCY:                                                                                  

DATA I MIEJSCE:    

IMIĘ I NAZWISKO:    

FIRMA:  

(adres, NIP)  

  

ADRES E-MAIL :    

TELEFON:    

  

OPIS USŁUGI , KTÓREJ DOTYCZY REKLAMACJA:  

TEMAT/ NAZWA:   

PROWADZĄCY:     

DATA I MIEJSCE SZKOLENIA:   

     

OPIS ZDARZEŃ, KTÓRYCH DOTYCZY REKLAMACJA:  
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OCZEKIWANIA KLIENTA CO DO SPOSOBU ZAŁATWIENIA REKLAMACJI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ………………………………….......    

(czytelny podpis reklamującego)  

 


