
Warunki uczestnictwa w „kursach, egzaminach i innych wydarzeniach” organizowanych 

przez GSI mbH

01. Informacje ogólne
Niniejsze warunki uczestnictwa dotycz  wszystkich kursów,
egzaminów i innych imprez, które firma GSI mbH
przeprowadza w swoich placówkach edukacyjnych. Dotycz
one zarówno konsumentów w rozumieniu § 13 niemieckiego
kodeksu cywilnego, jak równie  przedsi biorców w
rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego.

02. Warunki uczestnictwa
Zasadniczo w kursach organizowanych przez GSI mbH mo e
wzi  udział ka dy uczestnik, który spełnia osobiste warunki
obowi zuj ce dla danego kursu.

Dopuszczenie do egzaminu mo e zakłada  spełnienie
szczególnych warunków, które musz  by  spełnione przez
uczestnika, je li zamierza on przyst pi  do egzaminu.
Uczestnictwo w kursie nie uzasadnia roszczenia o
dopuszczenie do egzaminu.

03. Zgłoszenie
Zgłoszenia na kursy i egzaminy wymagaj  co najmniej formy
tekstowej i mog  nast pi  przez Internet na stronie www.gsi-
slv.de lub przy u yciu formularza zgłoszeniowego, który
mo na otrzyma  w GSI mbH.

Zgłoszenia s  uznawane za wi c  ofert  zawarcia umowy.

Je li egzamin przeprowadzany jest przez zewn trzn
organizacj  egzaminacyjn , wymagane jest zło enie
dodatkowego wniosku. Wymagane dokumenty s
udost pniane najpó niej przy rozpocz ciu kursu.

Partnerem umowy (zwanym dalej tak e „Zamawiaj cym”) GSI 
mbH staje si  przedsi biorstwo zgłaszaj ce uczestnika/-ków 
lub osoba prywatna, która samodzielnie zgłasza si  jako 
uczestnik i dokonuje płatno ci. 

04. Zawarcie umowy 
Wraz z potwierdzeniem zgłoszenia przez firm  GSI mbH
zostaje zawarta umowa z zamawiaj cym. Potwierdzenie
zgłoszenia odbywa si  co najmniej w formie tekstowej.

05. Warunki płatno ci

5.1. Dla ka dego uczestnika wystawiana jest indywidualna faktura. 
W przypadku uczestników, którzy nie s  zamawiaj cym lub 
odbywaj  kształcenie na koszt innej osoby postronnej, 
zamawiaj cemu lub innej osobie postronnej zostanie wysłana 
faktura. Niezale nie od przej cia kosztów przez osoby 
postronne, zamawiaj cy pozostaje jako partner umowy 
dłu nikiem uzgodnionej usługi. 

5.2. Płatno ci gotówkowe uznaje si  za otrzymane, je li zostan
potwierdzone podpisem i piecz tk  przez GSI mbH. 

5.3. Ceny kursów lub egzaminów nale y ui ci  w przypadku kursów 
teoretycznych do dnia rozpocz cia kursu lub egzaminu. 
W przypadku kursów praktycznych i egzaminów koszty nale y 
ui ci  po wykonaniu usługi. 
Odmienne warunki płatno ci nale y uzgodni  oddzielnie przed 
rozpocz ciem kursu na pi mie z odpowiednim oddziałem. 

06. Uczestnik zast pczy / rezygnacja / przerwanie /
anulowanie

6.1. Zamawiaj cy ma prawo wyznaczy  bez dodatkowych kosztów 
uczestnika zast pczego, o ile spełnia on warunki osobiste 
niezb dne dla danego kursu i egzaminu. Niezale nie od tego, 
zamawiaj cy jako partner umowy pozostaje dłu nikiem 
uzgodnionej usługi. 

6.2. W przypadku rezygnacji w terminie do dwóch tygodni 
kalendarzowych przed rozpocz ciem kursu / egzaminu 
pobierana jest opłata w wysoko ci 30,00 €. W przypadku 
rezygnacji w terminie od 14 do 8 dni kalendarzowych przed 
rozpocz ciem kursu / egzaminu pobierana jest opłata w 
wysoko ci 25% ceny kursu / egzaminu. W przypadku 
rezygnacji w terminie 7 dni kalendarzowych przed 
rozpocz ciem kursu / egzaminu pobierana jest opłata w 
wysoko ci 50% ceny kursu / egzaminu. W przypadku 
nieprzyst pienia pobierane s  pełne ceny kursu / egzaminu.

6.3. Przerwanie lub anulowanie uczestnictwa w kursie lub egzaminie 
nie zwalnia z obowi zku zapłaty cen kursu / egzaminu. 

W przypadku szkole  specjalnych za rozpocz te dni 
szkolenia pobierane s  pełne stawki dzienne, natomiast za 
egzaminy pełne stawki egzaminacyjne. 

Je li uczestnik jest zarejestrowany wi co na kilka kolejnych 
kursów, w przypadku potwierdzonych niezawinionych i 
ostatecznych przeszkód w uczestnictwie (np. na skutek 
choroby lub wypadku) nale y ui ci  ceny za ju rozpocz te 
kursy lub cz ci kursów do dnia wyst pienia przeszkody w 
uczestnictwie. 

6.4. Je li zamawiaj cy przedstawi dowód, e firma GSI mbH nie 
poniosła straty ekonomicznej lub strata ekonomiczna GSI jest 
ni sza ni  pobierana zryczałtowana kwota w danym
indywidualnym przypadku zgodnie z punktem 6.2 lub 6.3, 
wówczas GSI mbH nie ma prawa do płatno ci lub tylko prawo 
do płatno ci w wysoko ci potwierdzonej straty ekonomicznej.

6.5. Zarówno wyznaczenie uczestnika zast pczego, jak równie
rezygnacja wymagaj  co najmniej formy tekstowej (np. e-mail 
lub faks). 

6.6. Powy sze postanowienia w punktach od 6.1 od 6.5 nie 
naruszaj  ustawowego prawa konsumenta do odst pienia od 
umowy oraz prawa do wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym 
z wa nego powodu. 

07. Odbiór egzaminacyjny / certyfikacja
Firma GSI mbH ma prawo zlecenia przeprowadzenia 
egzaminów i certyfikacji zewn trznym organizacjom 
egzaminacyjnych i certyfikuj cym (np. DVS-PersZert, TÜV 
Nord, Frosio).

08. Nieodbycie si  godzin lekcyjnych
Je li GSI mbH nie mo e przeprowadzi  poszczególnych 
godzin lekcyjnych z powodu wydarze , za które nie ponosi 
odpowiedzialno ci, nie przysługuje prawo do nadrobienia 
zaległo ci, ani te  do obni enia ceny lub odst pienia od 
umowy. Nie narusza do prawa do wypowiedzenia w trybie 
nadzwyczajnym z wa nego powodu.

W przypadku dalszych roszcze  GSI mbH odpowiada 
zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie 11.2. W innych 
przypadkach odpowiedzialno  jest wykluczona.

09. Zmiany organizacyjne / odwołanie
Zmiany organizacyjne (np. zmiana referenta, zmiany w planie 
realizacji, przeniesienie miejsca wydarzenia) pozostaj
wyra nie zastrze one, o ile zapewniony zostanie ogólny 
charakter kursu (zmiany te zwane s  w dalszej cz ci zmianami 
racjonalnymi).

W przypadku zaistnienia wa nego powodu, zwłaszcza w razie 
zbyt małej liczby uczestników, braku referenta lub siły 
wy szej, GSI GmbH ma prawo odwołania kursów lub 
egzaminów.

GSI mbH powiadomi niezwłocznie o racjonalnych zmianach 
lub odwołaniu.

Racjonalne zmiany nie uprawniaj  ani do obni enia ceny ani 
do odst pienia od umowy. Nie narusza do prawa do 
wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym z wa nego powodu.

W przypadku odwołania nast puje niezwłoczny zwrot 
zapłaconych ju  cen kursów / egzaminów. W przypadku 
dalszych roszcze  GSI mbH odpowiada zgodnie z przepisami 
zawartymi w punkcie 11.2. W innych przypadkach 
odpowiedzialno  jest wykluczona.

10. Regulamin warsztatu / wyposa enie ochronne

10.1.  Uczestnik ma obowi zek przestrzegania regulaminu 
warsztatu placówki edukacyjnej oraz polece  personelu 
edukacyjnego i komisji egzaminacyjnej. 

10.2.  Je li udział w kursie / egzaminie wymaga noszenia 
odpowiedniego wyposa enia ochronnego, uczestnik ma 
obowi zek je przynie . 

10.3. W przypadku zawinionego, wielokrotnego lub powa nego
naruszenia obowi zków wymienionych w punkcie 10.1 i 10.2
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uczestnik mo e zosta  wykluczony z dalszego udziału w 
kursie lub egzaminie. Wykluczenie z dalszego udziału w 
kursie lub egzaminie nie zwalnia zamawiaj cego z 
obowi zku zapłaty cen kursu / egzaminu. 

11. Ubezpieczenie / odpowiedzialno  cywilna

11.1. W trakcie kształcenia uczestnik posiada ubezpieczenie 
wypadkowe w ramach przepisów ustawowych. 

11.2. Za szkody lub daremne wydatki zamawiaj cego, jak równie
za szkody lub daremne wydatki uczestnika, niezale nie od 
przyczyny prawnej, GSI mbH odpowiada w ramach 
odpowiedzialno ci za zawinienie tylko w przypadku działania 
umy lnego i ra cego zaniedbania, ale nie w przypadku 
zwykłego zaniedbania. 

W przypadku utraty ycia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku 
na zdrowiu GSI mbH odpowiada – z zastrze eniem 
łagodniejszego wymiaru odpowiedzialno ci zgodnie z 
przepisami prawa (np. w zwi zku ze staranno ci  we 
własnych sprawach) – ju  w przypadku zwykłego zaniedbania. 

W przypadku naruszenia istotnych obowi zków 
wynikaj cych z umowy GSI mbH odpowiada równie  w razie 
zwykłego zaniedbania. W zwi zku z tym odszkodowanie 
zamawiaj cego i/lub uczestnika jest ograniczone do typowej 
dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile GSI mbH nie 
ponosi odpowiedzialno ci z powodu utraty ycia, 
uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Istotne s  te 
obowi zki wynikaj ce z umowy, których spełnienie umo liwia 
w ogóle prawidłow  realizacj  umowy i na przestrzeganiu 
których mo na regularnie polega . 

W innych przypadkach odpowiedzialno  jest wykluczona. 

11.3. Je li sam zamawiaj cy nie jest uczestnikiem, odpowiada za 
win  uczestnika w takim samych zakresie, jak za własn
win . Zamawiaj cy odpowiada tak e za umy lne 
zachowanie uczestnika. 

12. Wydanie za wiadcze  i wiadectw
Za wiadczenia z kursów, za wiadczenia z egzaminów i
wiadectwa pozostaj  własno ci  GSI mbH do momentu

uiszczenia pełnej płatno ci i s  wydawane zamawiaj cemu
i/lub uczestnikowi tylko po zapłacie faktury.

13. Uczestnicy otrzymuj cy wsparcie ze rodków
publicznych (np. wsparcie AZAV)

13.1.  Uczestnicy, którzy otrzymali wsparcie ze rodków 
publicznych lub zło yli o nie wniosek (np. w urz dzie pracy 
lub centrum zatrudnienia), otrzymaj  wcze niej dokładne 
informacje i kompleksowe porady na temat tre ci i celów 
szkolenia oraz rodzaju zako czenia ka dego modułu. Celem 
jest indywidualne planowanie cie ki zawodowej. 

13.2.  Abstrahuj c od punktu 5.1 obowi zuje, co nast puje: 
W przypadku uczestników, którzy otrzymuj  wsparcie ze 
rodków publicznych, koszty s  rozliczane bezpo rednio 

mi dzy GSI mbH a instytucj  wsparcia publicznego (np. 
urz dem pracy lub centrum zatrudnienia). 

13.3.  Abstrahuj c od punktu 6.2 i 6.3 obowi zuje, co nast puje: 
Uczestnicy, którzy otrzymuj  wsparcie ze rodków 
publicznych, maj  prawo do bezpłatnego odst pienia do 
momentu rozpocz cia kursu / egzaminu. Uczestnicy, którzy 
otrzymuj  wsparcie ze rodków publicznych, mog  w ka dej 
chwili bez ponoszenia kosztów wypowiedzie  swoje 
uczestnictwo z wa nego powodu (utrata wsparcia lub 
potwierdzone podj cie pracy) bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

13.4.  Abstrahuj c od punktu 10.2 obowi zuje, co nast puje: 
Uczestnicy, którzy otrzymuj  wsparcie ze rodków 
publicznych, nie s  zobowi zani do przyniesienia osobistego 
i odpowiedniego wyposa enia ochronnego. 

14. Prawo autorskie i warunki korzystania
Dokumentacja kursu, oprogramowanie i inne materiały
zwi zane z kursem, które s  udost pniane przez GSI mbH,
s  chronione prawem autorskim i mog  by  wykorzystywane
tylko do u ytku osobistego.

Je li dokumentacja kursu znajduje si  na tablecie-
komputerze otrzymanym w zwi zku z kursem, nale y przed 
przekazaniem tabletu-komputera osobom postronnym 
zapozna  si  ze szczegółami odpowiedniej umowy 
licencyjnej, która jest integraln  cz ci  dokumentacji kursu 
lub oprogramowania. 

Podczas kursów, egzaminów i innych wydarze  zapisy audio 
i wideo nie s  dozwolone i mog  skutkowa  wykluczeniem z 
kursu lub wydarzenia. 

15. Korzystanie w komputerów
Dane dost powe do komputerów szkoleniowych nie mog
by przekazywane osobom postronnym ani nie wolno 
umo liwia  tym osobom korzystanie z nich.

Uczestnik jest zobowi zany do korzystania z 
oprogramowania tylko do celów szkolenia. Nie ma prawa go 
powiela , zmienia  ani przekazywa  osobom postronnym 
lub umo liwia  im korzystanie z niego.

Ponadto uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania 
konfiguracji na sprz cie i oprogramowaniu komputerów 
szkoleniowych ani instalowania innych programów i danych 
zewn trznych bez zgody docenta.

Nale y przestrzega  prawa autorskiego.

16. Korzystanie z Internetu / WLAN

16.1. Uczestnik nie mo e korzysta  z dost pu do Internetu na 
komputerach szkoleniowych do celów niezwi zanych ze 
szkoleniem. Celem niezwi zanym ze szkoleniem jest w 
szczególno ci wywoływanie lub pobieranie stron 
zawieraj cych tre ci np. pornograficzne, radykalne 
politycznie, promuj ce przemoc lub skierowane przeciwko 
narodowi. Ponadto nie wolno przeprowadza adnych 
aktualizacji. 

16.2. Podczas korzystania z WLAN GSI-SLV uczestnik ma 
obowi zek przestrzegania „Ogólnych warunków korzystania 
z WLAN GSI-SLV”, z którymi jest zapoznawany najpó niej 
przy rozpocz ciu kursu i przed pierwszym skorzystaniem z 
WLAN. 

17. Stosowane prawo / miejsce wykonania / wła ciwo
s du

17.1. Umowa podlega wył cznie prawu niemieckiemu. 

17.2. Miejscem wykonania dla wszystkich obustronnych 
zobowi za  jest miejsce, w którym GSI mbH wiadczy swoje 
usługi. 

17.3. W przypadku partnerów umów – z wył czeniem osób, które 
nie s  kupcami – uzgodnionym s dem wła ciwym jest 
Duisburg. 

18. Postanowienia ko cowe

18.1.  Je li zamawiaj cy nie jest uczestnikiem, jest zobowi zany 
do poinformowania uczestnika w cało ci o tre ci niniejszych 
warunków uczestnictwa przed rozpocz ciem kursu / 
egzaminu. 

18.2. Je eli poszczególne postanowienia powy szych warunków 
uczestnictwa s  lub stan  si  niewa ne w cało ci lub w 
cz ci, nie ma to wpływu na wa no  pozostałych 
postanowie . 

W miejsce niewa nego postanowienia lub w celu 
wypełnienia ewentualnych luk w umowie nale y wprowadzi
odpowiedni  regulacj , która b dzie mo liwie najbli sza 
temu, co strony zamierzały osi gn  zgodnie z ich celem 
gospodarczym. 

Ponadto obowi zuj  przepisy kodeksu cywilnego. 

…………………………………………………..…………………..
Data Podpis
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