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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym  

w ramach projektu 

„Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu 

społecznym i podatku Vat w Polsce” 

 

§1 

Podstawa realizacji Projektu 

1. Podstawę realizacji Projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz 

lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku Vat w Polsce” stanowi umowa o 

dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego nr. 0010/P/2/2012, zawarta dn. 7 

października 2013 r. pomiędzy ECORYS Polska Sp. z o.o. a Pracodawcami 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwe akty prawne regulujące Szwajcarsko-Polski 

Program Współpracy. 

2. Projekt „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań  

w dialogu społecznym i podatku Vat w Polsce” jest finansowany ze środków Funduszu 

Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich 

Regionalnych projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 

Działanie 3 pkt. 2. Przygotowanie szkolenia e-learningowe dla firm z podatku VAT wraz 

z promocją dialogu społecznego. 

3. Projekt „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań  

w dialogu społecznym i podatku Vat w Polsce” realizowany jest w okresie od 12 

kwietnia 2013 r. do 30 września 2014 r. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu  

e-learningowym w ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na 

rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku Vat w Polsce”. 

2. Celem Projektu jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań i analiz, dotyczących 

podatku VAT oraz jego wpływu na rozwój przedsiębiorczości w Polsce oraz innych 

europejskich krajach, oraz nawiązanie współpracy ze szwajcarską organizacją 

Schweizerischer Gewerbeverband, której udało się doprowadzić – przy akceptacji 
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wszystkich partnerów społecznych – do korzystnych dla przedsiębiorców zmian  

w regulacjach podatkowych. 

3. Organizatorem Projektu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do KRS przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047928, z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Brukselskiej 7, 03-973, REGON: 006219811, NIP: 526-16-78-181. 

4. Projekt „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań  

w dialogu społecznym i podatku Vat w Polsce” skierowany jest do sektora MŚP tj. 

micro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadający siedzibę w Polsce. 

5. Wszelkie formularze oraz informacje nt. Szkolenia dostępne są na stronie internetowej: 

www.komitetpodatkowy.pl/courses . 

6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące 

znaczenie: 

a. Projekt – „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych 

rozwiązań w dialogu społecznym i podatku Vat w Polsce” finansowany ze środków 

Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-

Szwajcarskich Regionalnych projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy, Działanie 3 pkt. 2. Przygotowanie szkolenia e-learningowe 

dla firm z podatku VAT wraz z promocją dialogu społecznego; 

b. Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym  

w ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz 

lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku Vat w Polsce”; 

c. Organizator – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Brukselskiej 7; 

d. Platforma – platforma e-learningowa dostępna na stronie 

http://komitetpodatkowy.pl/user/login – system informatyczny, udostępniający 

Szkolenie i inne zasoby oraz rejestrujący postępy w szkoleniach; 

e. Szkolenie –  szkolenie e-learningowe będące własnością Organizatora dostępne na 

Platformie, udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego za 

pośrednictwem publicznej sieci Internet; 

f. Uczestnik– Kandydat, który dokonał Rejestracji na Platformie; 

g. Kandydat – osoba zainteresowana udziałem w Szkoleniu; 

h. Rejestracja –  czynność dokonywana przez Kandydata, udostępniana za 

pośrednictwem sieci Internet w ramach Projektu; 

http://www.komitetpodatkowy.pl/courses
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i. Formularz – formularz rejestracyjny dostępny na Platformie; 

j. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Uczestnikowi, 

konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkoleń otrzymywany przez Uczestnika 

w trakcie Rejestracji; 

k. Login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego 

dostępu do szkolenia, definiowany przez Uczestnika w procesie Rejestracji. 

 

§3 

Warunki udziału 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu jest Rejestracja na Portalu oraz wypełnienie 

przez Kandydata Formularza. 

2. Uczestnikiem Szkolenia może być przedsiębiorca lub pracownik przez niego 

zatrudniony, jeżeli należy do następującej kategorii podmiotów: 

a. mikroprzedsiębiorstwo: 

  zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  

  jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów euro; 

b. małe przedsiębiorstwo:  

  zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  

  jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów euro; 

c. średnie przedsiębiorstwo:  

  zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  

  jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów euro. 

3. Rejestracja na Platformie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu. 

4. Dzięki dofinansowaniu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy udział  

w szkoleniu jest bezpłatny. 

5. Szkolenie dostępne jest na Platformie w okresie od 1.09.2014 do odwołania przez 

Organizatora, nie wcześniej niż do 31.12.2014 r. 
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§4 

Przebieg szkolenia 

1. Dostęp do Szkolenia wymaga od Uczestnika podania podczas Rejestracji Loginu i Hasła. 

2. Korzystanie ze szkolenia jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty swoich połączeń 

internetowych z Platformą. 

3. Szkolenie składa się z 9 modułów szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego wraz  

z testami  po każdym z nich oraz testu podsumowującego. 

4. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie Szkolenia zapoznać się z zawartymi w nim 

materiałami oraz zaliczyć test podsumowujący. 

5. Test po każdym module składa się z 10 pytań zamkniętych. W celu jego zaliczenia 

trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 6 pytań. Do tych testów można 

podchodzić nieograniczoną liczbę razy. 

6. Test podsumowujący składa się z 15 pytań zamkniętych i można do niego podejść po 

zaliczeniu wszystkich testów po każdym module. W celu jego zaliczenia należy udzielić 

prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 9 pytań. 

7. Istnieje możliwość trzykrotnego podejścia do testu podsumowującego. 

8. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie mają możliwość wygenerowania zaświadczenia  

w wersji elektronicznej. 

9. Uczestnik traci dostęp do Szkolenia z chwilą zakończenia okresu trwania Szkolenia. 

 

§5 

Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Platformy w sposób zgodny  

z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami 

Regulaminu. 

2. Wypełniając Formularz Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem 

faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia 

niniejszych Zasad, uznając ich wiążący charakter. 

3. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności: 

a. podać prawdziwe dane w Formularzu; 

b. powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach 

oraz o przerwach w dostępie do Szkolenia; 

c. do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła. 
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§6 

Odpowiedzialność 

1. Jeśli inaczej nie określono Platforma, Szkolenie oraz poszczególne elementy w nich 

użyte stanowią własność Organizatora i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, 

poz. 904 z późn. zm.). 

2. Informacje zawarte na Platformie i w Szkoleniu służą wyłącznie celom informacyjnym  

i edukacyjnym. 

3.  Autorzy Szkoleń a także wszelkich informacji publikowanych w Portalu i jego zasobach 

dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji 

przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub 

władz. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach  

i Platformie bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania  

z Platformy i Szkolenia, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego 

stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych  

w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji; 

b. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające 

prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Uczestnika; 

c. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika 

bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy 

i Szkolenia i innych Treści, w szczególności na skutek przedostania się do systemu 

informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych; 

d. przypadki braku dostępności Platformy i Szkolenia zaistniałe w związku  

z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego 

działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na 

przyczyny.  

7. Korzystanie z Platformy i Szkolenia odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika i koszt 

Uczestnika związany z połączeniem z Internetem. Organizator nie gwarantuje 

niewadliwego i nieprzerwanego dostępu. 

8. Organizatorzy nie gwarantują, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do 

Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie. 
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9. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu 

transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 

10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatorów oraz osób trzecich za 

szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła. 

 

§ 7 

Informacje o Uczestnikach 

1. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzach oraz 

uzyskanych przez Organizatora w trakcie korzystania przez Uczestnika ze 

Szkoleń lub innych Treści w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

b. otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach  

i korzystaniem z Portalu, na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej. 

2. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkolenia w tym podane w 

Formularzu i sondażach, będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem 

przez Uczestnika w Projekcie, a także w celach statystycznych i badawczych przez 

Organizatora. 

3. Przekazywane przez Uczestnika w Formularzach dane są wykorzystywane w celu 

zapewnienia dostępu do Szkolenia i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa. 

 

§ 8 

Polityka restartowania i aktualizacja Portalu 

1. Niezapowiedziane na stronie głównej przerwy i wyłączenia Platformy trwające do 

10 minut mogą mieć miejsce każdego dnia poza godzinami pracy helpdesku czyli  

w godzinach 20:00-8:00 lub w niedziele i święta. 

2. Wszelkie inne przerwy będą sygnalizowane na stronie głównej z 12 godzinnym 

wyprzedzeniem 

3. W trakcie przerwy bądź wyłączenia Platformy, odwołanie do strony głównej lub podstron 

Platformy, z wszystkich domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej 

niedostępności. 
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§ 10 

Polityka cytowań 

1. Uczestnicy mogą cytować treści szkoleniowe udostępniane na Portalu na ogólnie 

obowiązujących zasadach tzw. prawa cytatu, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Za minimalne oznaczenie źródła treści szkoleniowych uważa się wskazanie nazwy 

Projektu " Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań  

w dialogu społecznym i podatku Vat w Polsce ", adresu 

Platformy http://komitetpodatkowy.pl oraz daty dostępu. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie jednostronne (wyłączne) prawo do wprowadzania 

zmian w Regulaminie (bez podawania przyczyn wprowadzanych zmian). 

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie 

ich opublikowania na stronie  http://komitetpodatkowy.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego. 

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 


