
 

Składanie i rozpatrywanie reklamacji 

1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji, w której Klient zgłasza 

zastrzeżenia dotyczące usług edukacyjnych w zakresie:  

1) Technicznej jakości szkolenia prowadzonego w formie zdalnej  

2) Merytorycznej jakości szkolenia  

(dalej jako: „Reklamacja”). 

2. Reklamacja może być złożona: 

a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, 

b) ustnie – telefonicznie na numer 733 315 123 albo osobiście do protokołu podczas wizyty 

Klienta w siedzibie Stowarzyszenia,  

c) w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres 

polbrokers@polbroker.pl 

3. Celem sprawnego rozpatrzenia Reklamacji złożonej w formie pisemnej, powinna ona 

zawierać: imię i nazwisko bądź nazwę Klienta, jego adres do korespondencji, a także numer 

telefonu oraz adres e-mail. 

4. Reklamację nieposiadającą co najmniej imienia i nazwiska (nazwy) Klienta lub adresu 

korespondencyjnego, pozostawia się bez rozpoznania. Przed podjęciem tej decyzji, w 

przypadku posiadania wyłącznie imienia i nazwiska (nazwy), należy podjąć próbę 

identyfikacji Klienta i jego adresu przy pomocy posiadanej bazy danych. 

5. Jeśli Klient zgłasza Reklamację telefonicznie, pracownik Stowarzyszenia przyjmujący 

Reklamację sporządza notatkę, w której umieszcza treść reklamacji, czyta tę notatkę 

Klientowi, upewnia się, że zanotował imię, nazwisko (lub nazwę) i adres korespondencyjny 

Klienta, pyta Klienta, będącego osobą fizyczną o wniosek o otrzymanie odpowiedzi w 

sprawie zgłoszonej reklamacji pocztą elektroniczną (notując w tym przypadku jego adres e-

mail). 

6. Jeśli Klient zgłasza Reklamację osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, osoba  przyjmująca 

Reklamację sporządza w jego obecności protokół, w którym umieszcza treść reklamacji, 

opatruje aktualną datą, upewnia się, że zanotowała imię, nazwisko (lub nazwę) i adres 

korespondencyjny Klienta, pyta o formę przekazania odpowiedzi na reklamację (notując w 

tym przypadku jego adres e-mail), przedstawia ten protokół Klientowi do podpisu, 

sporządza kserokopię tego protokołu, po upewnieniu się o dobrej jakości kserokopii 

przekazuje ją Klientowi z własnym podpisem a oryginał zachowuje w Stowarzyszeniu.  

7. Rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi na Reklamację nastąpi bez zbędnej zwłoki, 

jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. Do zachowania ww. terminu 

wystarczy wysłanie odpowiedzi do Klienta przed jego upływem. 



8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji 

i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Stowarzyszenie zawiadomi w tym terminie 

Klienta, który wystąpił z Reklamacją, wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności które 

muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin 

rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 

otrzymania Reklamacji. 

9. Odpowiedź na Reklamację przekazuje się Klientowi w formie uzgodnionej z Klientem. 

10. Odpowiedź na reklamację Klienta powinna zawierać w szczególności: 

1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z 

wolą Klienta; 

2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Stowarzyszenia w sprawie skierowanych 

zastrzeżeń; 

3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska 

służbowego; 

4) określenie terminu, w którym żądanie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z 

wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia 

odpowiedzi. 

11. Proces rozpatrywania reklamacji prowadzony jest niezwłocznie, z zachowaniem zasad 

uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu, wnikliwości i obiektywizmu zgodnie z najlepiej 

pojętym interesem klientów. 

12. W przypadku uwzględnienia Reklamacji, Stowarzyszenie proponuje następujące 

rozwiązania: 

1) W przypadku Reklamacji dotyczącej technicznej jakości szkolenia – Stowarzyszenie 

udostępnia ponownie nagranie szkolenia Klientowi  

2) Merytorycznej jakości szkolenia, w tym adekwatności szkolenia do materiałów 

promocyjnych lub osoby prowadzącego (w przypadku jego zmiany) – Stowarzyszenie 

udostępnia Klientowi możliwość uczestniczenia w innym szkoleniu, tematycznie najbardziej 

zbliżonym do szkolenia objętego Reklamacją. 

 

 


