
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SAM FOR EXPERTS 

obowiązujący uczestników zapisanych do Programu począwszy od dnia 20 listopada 2021 r.  

 

 

1. PRZEDMIOT REGULAMINU 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady, zakres i 

warunki uczestnictwa w przeprowadzanym przez Organizatora 

programie SAM for Experts (dalej: „Program”). Harmonogram 

Programu („Harmonogram”) publikowany jest pod adresem: 

https://maruta.pl/solution/sam-for-experts/.  

1.2. Celem Programu jest podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

poszerzanie wiedzy w zakresie profesjonalnego zarządzania 

licencjami na oprogramowanie. 

1.3. Organizatorem jest Maruta Wachta sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wspólna 62, 00-684 Warszawa, email: sam4exp@maruta.pl. 

1.4. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą lub osoba będąca 

pracownikiem/współpracownikiem takiej osoby, osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Ewentualny udział w Programie konsumentów wymaga 

indywidualnych uzgodnień z Organizatorem. 

1.5. Podmiotem zgłaszającym jest Uczestnik lub inna osoba zgłaszająca 

udział Uczestnika w Programie i zobowiązana do uiszczenia Opłaty.  

2. ZAWARCIE UMOWY 

2.1. Udział w Programie ma charakter czasowy i trwa od 1 stycznia do 30 

czerwca 2022 roku.   

2.2. Udział w Programie bierze Uczestnik (wskazana osoba fizyczna, 

która będzie miała prawo uczestniczyć w zajęciach i aktywnościach 

Programu) wskazanym w zgłoszeniu. Po przesłaniu zgłoszenia nie 

ma możliwości zmiany Uczestnika. W szczególności podstawą 

zmiany Uczestnika nie jest zakończenie przez podmiot zgłaszający 

współpracy z Uczestnikiem. 

2.3. Zgłoszenie następuje mailowo na adres sam4exp@maruta.pl. 

Zgłoszenie może być dokonane do 31 grudnia 2021 roku. Nie ma 

możliwości dołączenia do Programu po jego rozpoczęciu. 

2.4. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizator może prosić podmiot 

zgłaszający  

o uzupełnienie informacji niezbędnych do identyfikacji Uczestnika lub 

innych informacji niezbędnych do zawarcia Umowy. Ponadto 

Organizator może prosić o przekazanie mu dodatkowych informacji 

przetwarzanych na cele statystyczne, przy czym przekazanie takich 

informacji jest dobrowolne. 

2.5. Warunkiem zawarcia Umowy jest: 

2.5.1. przekazanie Organizatorowi Zgłoszenia oraz informacji 

uzupełniających; oraz 

2.5.2. wniesienie Opłaty za Udział w Programie; oraz 

2.5.3. akceptacja przez podmiot zgłaszający postanowień 

niniejszego Regulaminu, przy czym fakt uiszczenia opłaty za 

udział w Programie oznaczać będzie akceptację 

postanowień Regulaminu. 

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ORAZ ORGANIZATORA: 

3.1. W ramach realizacji Programu Organizator zobowiązuje się: 

3.1.1. zorganizować w okresie wskazanym w pkt 2.1 łącznie 

co najmniej 55 godzin zegarowych zajęć w ramach 

Programu, podzielonych zgodnie z Harmonogramem na 

moduły główne i zajęcia typu deep dive; zajęcia prowadzone 

są zdalnie i nie podlegają rejestracji; 

3.1.2. udostępnić Uczestnikowi po uiszczeniu Opłaty za Udział w 

Programie materiały szkoleniowe (prezentacje, podcasty, 

ćwiczenia) w języku polskim; 

3.1.3. zapewnić Uczestnikom, dostępność Prowadzącego w celu 

indywidualnych konsultacji zagadnień pozostających w 

związku z przedmiotem Programu, w łącznym wymiarze 10 

godzin zegarowych dostępności Prowadzącego dla 

wszystkich Uczestników (ok. 1 godzina dla jednego 

modułu); 

3.1.4. przeprowadzić Program oraz poszczególne jego elementy 

na adekwatnym poziomie merytorycznym, z zachowaniem 

należytej profesjonalnej staranności; 

3.1.5. wystawić certyfikat ukończenia Programu, pod warunkiem 

wykonania pracy zaliczeniowej i jej obrony.  

3.2. Terminy i tematykę poszczególnych zajęć wskazuje Harmonogram. 

Harmonogram udostępniony został na stronie internetowej Programu 

https://maruta.pl/solution/sam-for-experts/ i może być  na bieżąco 

aktualizowany i zmieniany stosownie do potrzeb i oczekiwań 

Uczestników. 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu, z 

zastrzeżeniem, że zmiana nie doprowadzi do zmniejszenia 

całkowitej liczby godzin zajęć. Z wyjątkiem wypadków losowych, 

Harmonogram nie może zostać zmieniony później niż na 2 tygodnie 

przed terminem konkretnych zajęć.  

3.4. W ramach udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest: 

3.4.1. swoim udziałem w Programie nie utrudniać udziału 

pozostałych uczestników; 

3.4.2. uiścić Opłatę za Udział lub sprawić, aby Opłata za Udział 

została uiszczona przez podmiot zgłaszający (osobę lub 

organizację). 

4. OPŁATA ZA UDZIAŁ 

4.1. Opłatą za udział jest świadczenie pieniężne, które zobowiązany jest 

wnieść podmiot zgłaszający lub Uczestnik w celu udziału w 

Programie. 

4.2. Wysokość Opłaty wynosi 20.000 zł netto. Do kwoty netto Opłaty 

Organizator doliczy podatek od towarów i usług według 

obowiązujących stawek. Organizator może przyznawać rabaty od 

powyższej kwoty na podstawie indywidualnych ustaleń.  

4.3. Wynagrodzenie będzie płatne z góry na podstawie faktury (proforma) 

VAT wystawionej przez Organizatora, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania faktury (proforma) VAT na rachunek bankowy wskazane 

na fakturze. 

4.4. O ile Organizator oraz podmiot zgłaszający nie ustalą inaczej, 

wynagrodzenie będzie uiszczane w formie jednorazowej płatności.  

4.5. Rezygnacja z udziału w Programie lub nieobecność Uczestników w 

jakichkolwiek zajęciach (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa 

w pkt 4.6)  nie uprawnia podmiotu zgłaszającego do żądania 

obniżenia Wynagrodzenia. 

4.6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach realizowanych po 

okresie realizacji Programu wskazanego w pkt. 2.1, Uczestnikowi 

przysługuje zwrot kwot w wysokości proporcjonalnej do ilości 

modułów realizowanych po 30 czerwca 2022 roku, z 

uwzględnieniem, że koszt jednego modułu wynosi 2.000 zł netto. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Zmiana warunków niniejszego Regulaminu wymaga dla swojej 

skuteczności przekazania informacji o tej zmianie drogą 

elektroniczną oraz powiadomienia wszystkich Uczestników poprzez 

przesłanie wiadomości email na adres korespondencyjny z 

wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. W tym okresie podmiot 

zgłaszający może zrezygnować z dalszego udziału w Programie, z 

uwzględnieniem pkt  4.5. i 4.6. 

5.2. W przypadku sporów wynikłych w związku z Umową Strony będą 

dążyć do ich polubownego rozwiązania, a w przypadku braku takiej 

możliwości – spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2021 roku. 
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