
REGULAMIN	SERWISU	PRACADEMIA.EU	

	

Definicje	

Ilekroć	w	Regulaminie	jest	mowa	o:	

Regulaminie	-	należy	przez	to	rozumieć	niniejszy	Regulamin;	

Usługodawcy	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 Fundację	 Pracownia	 Badań	 i	 Innowacji	 Społecznych	
“Stocznia”,	Plac	Zamkowy	10,	00-277	Warszawa,	NIP:	701-017-01-50;	KRS:	0000324413;	

Stronach	-	należy	przez	to	rozumieć	łącznie	Usługodawcę	i	Użytkownika;	

Stronie	-	należy	przez	to	rozumieć	Usługodawcę	lub	Użytkownika;	

Użytkowniku	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 studenta,	 Pracownika	 uczelni	 wyższej	 lub	 Instytucję	
(organizację	pozarządową,	podmiot	administracji	publicznej,	firmę),	spełniających	warunki	opisane	w	
niniejszym	Regulaminie,	uprawnionych	do	korzystania	z	Serwisu;	

Ofertę	 -	należy	przez	to	rozumieć	opublikowaną	 	przez	 Instytucję	ofertę	tematu,	który	studenci,	po	
złożeniu	 aplikacji	 i	 pozytywnym	 jej	 rozpatrzeniu	 przez	 instytucję	 oferującą,	 mogą	 zrealizować	 w	
różnej	 formie	 (m.in.	 pracy	 dyplomowej	 –	 inżynierskiej,	 magisterskiej,	 doktoranckiej;	 pracy	
zaliczeniowej,	konkursu,	stażu,	etc.);	

Serwisie	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 system	 aplikacji	 internetowych	 udostępnionych	 na	 stronie	
internetowej	pod	adresem	www.	pracademia.eu,	służących	Użytkownikowi	do	korzystania	z	Usługi;	

Usłudze	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 świadczoną	 drogą	 elektroniczną	 usługę	 polegająca	 na	
publikowaniu	 	 Ofert	 	 przez	 Instytucje,	 aplikowaniu	 na	 Oferty	 przez	 Studentów,	 przeglądaniu	 Ofert	
przez	 wszystkich	 Użytkowników,	 	 otrzymywaniu	 Newslettera	 Pracademii	 (opisanego	 dalej)	 przez	
wszystkich	Użytkowników.	

Ustawie	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 ustawę	 z	 dnia	 18	 lipca	 2002	 r.	 o	 świadczeniu	 usług	 drogą	
elektroniczną;	

Ustawie	papp	-	należy	przez	to	rozumieć	ustawę	z	dnia	4	lutego	1994	r.	o	prawie	autorskim	i	prawach	
pokrewnych;	

Studencie	 –	 rozumie	 się	 przez	 to	 osobę	 fizyczną,	 będącą	 w	 trakcie	 nauki	 na	 uczelni	 wyższej,	 na	
studiach	dowolnego	stopnia	(w	tym	także	podyplomowych)	i	dowolnego	kierunku	(-ów).		

Instytucji	 -	 rozumie	 się	 przez	 to	 zarejestrowane,	 działające	 legalnie	 	 na	 ternie	 Polski	 i	 poza	 nią,	
podmioty	z	sektorów:	publicznego,	prywatnego,	pozarządowego.		

Pracowniku	 uczelni	 –	 rozumie	 się	 przez	 to	 pracownika	 naukowego,	 dydaktycznego	 lub	
administracyjnego	 dowolnej	 uczelni	 wyższej	 (zatrudnionego	 	 w	 dowolnej	 formie:	 umowa	 o	 pracę,	
zlecenie,	dzieło,	działalność	gospodarcza	i	inne).	

Ustawie	 odo	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 ustawę	 z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	
osobowych	wraz	z	aktami	wykonawczymi	do	niej;	

Oprogramowaniu	-	programy	komputerowe	umożliwiające	działanie	Serwisu.	

	



§	2	

Postanowienia	ogólne	

1. Regulamin	określa	m.in.:	

a. prawa	 i	 obowiązki	 Usługodawcy	 oraz	 Użytkowników	 związane	 ze	 świadczeniem	Usługi	
drogą	elektroniczną,	

b. zasady	wyłączenia	 odpowiedzialności	 Usługodawcy	w	 związku	 ze	 świadczeniem	Usługi	
drogą	elektroniczną,	

c. warunki	ochrony	danych	osobowych	przetwarzanych	przez	Usługodawcę	w	Serwisie.	

2. Regulamin	 jest	 udostępniany	 Użytkownikom	 nieodpłatnie	 za	 pośrednictwem	 Serwisu	 w	
formie,	która	umożliwia	jego	pobranie,	utrwalenie	i	wydrukowanie.	

3. Użytkownik	 jest	 zobowiązany	 do	 zapoznania	 się	 z	 treścią	 Regulaminu	 przed	 rozpoczęciem	
korzystania	z	Usługi.	

4. Każdy	Użytkownik	zobowiązany	jest	do	przestrzegania	postanowień	niniejszego	Regulaminu.	

5. Współpraca	pomiędzy	Instytucją	,	Uczelnią,	Studentem	z	założenia	ma	charakter	nieodpłatny,	
chyba	że	strony	współpracy	ustalą	inaczej	w	odrębnej	umowie.	Usługodawca	nie	jest	stroną	
umów	zawieranych	przez	Instytucję,	Uczelnię,	Studenta	za	pośrednictwem	Serwisu.	

6. Oferta	może	dotyczyć		projektów	i	działań,	które	są	realizowane	w	Polsce	i	za	granicą.	

	

§	3	

Użytkownik,	warunki	zawierania	umów	o	świadczenie	Usług	

1. Użytkownikiem	może	być:	

a. Student	

b. Instytucja	

c. Pracownik	uczelni	

2. Użytkownik	 korzystając	 z	 formularza	 „Skontaktuj	 się	 z	 nami”	 lub	 formularza	 „Aplikuję”	 lub	
„Zaproponuj	 temat”	 dokonując	 potwierdza	 posiadanie	 statusu	 uprawniającego	 Go	 do	
korzystania	z	Usługi.	

3. Korzystając	 z	Serwisu	Użytkownik	 zobowiązany	 jest	przestrzegać	obowiązujących	przepisów	
prawa.	

4. Zawarcie	umowy	o	świadczenie	Usługi	następuje	poprzez	skorzystanie	–	wypełnienia	danymi	
i	wysłania	-	z	jednego	z	formularzy:	

a. „Skontaktuj	się	z	nami”	

b. „Aplikuję”	

c. „Zaproponuj	temat”	

5. Serwis	jest	skonstruowany	w	ten	sposób,	że	podstawową	daną	autoryzującą	jest	adres	poczty	
elektronicznej.		



6. W	 przypadku	 podania	 przez	 Użytkownika	 adresu	 poczty	 elektronicznej	 stanowiącego	 jego	
daną	osobową,	Użytkownik	oświadcza,	że	ma	świadomość	celów	i	zakresu	przetwarzania	tej	
danej	 przez	 Usługodawcę;	 cele	 te	 i	 zakres	 określają	 Regulamin	 i	 Polityka	 Prywatności.	
Użytkownika	 poucza	 się	 w	 takim	 przypadku,	 że	 wprawdzie	 podanie	 adresu	 poczty	
elektronicznej	jest	dobrowolne,	niemniej	jednak	z	uwagi	na	założenia	Serwisu,	niezbędne	do	
korzystania	 z	 niego.	 Użytkownik	 ma	 dostęp	 do	 podanych	 w	 formularzu(ach)	 danych	
osobowych,	a	także	możliwość	ich	poprawiania.	

7. W	 przypadku	 podania	 przez	 Użytkownika	 adresu	 poczty	 elektronicznej	 będącego	 daną	
osobową	 w	 rozumieniu	 przepisów	 Ustawy	 odo,	 Użytkownik	 oświadcza,	 że	 dana	 ta	 ma	
charakter	 danej,	 którą	 może	 swobodnie,	 w	 tym	 dla	 celów	 opisanych	 w	 Regulaminie	
dysponować.	

8. Usługodawca	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 ewentualne	 szkody	 lub	 niemożność	
korzystania	z	Usługi	lub	Serwisu	spowodowane:	

a. podaniem	nieprawdziwych	danych	w	formularzu(ach),	w	tym	wadliwego	adresu	poczty	
elektronicznej	lub	takiego	adresu,	do	którego	Użytkownik	nie	ma	dostępu,	

b. niewykonaniem	 lub	 nienależytym	 wykonaniem	 operacji	 realizowanych	 za	
pośrednictwem	 Serwisu,	 jeśli	 spowodowane	 zostało	 to	 wadą	 teletransmisyjną,	
techniczną,	 awarią	 urządzeń	 lub	 przerwaniem	 połączenia,	 z	 przyczyn	 niezależnych	 od	
Usługodawcy,	

c. siłą	wyższą,	tj.	zdarzeniem	zewnętrznym,	niezależnym	od	Usługodawcy,	w	szczególności	
takim	 jak:	 pożar,	 powódź,	 wojna,	 strajk,	 blokady	 dróg,	 działania	 władz	 państwowych,	
faktyczny	lub	domniemany	atak	terrorystyczny	uniemożliwiający	świadczenie	Usługi,	

9. Usługa,	Serwis	mogą	być	niedostępne,	na	co	Użytkownik	godzi	się	niniejszym:	

a. z	przyczyn	niezależnych	od	Usługodawcy,	w	tym	z	powodu	siły	wyższej,	

b. z	przyczyn	związanych	z	niedostępnością	łączy	internetowych,	a	także	

c. w	związku	z	 jego	modyfikacjami,	konserwacją,	 testowaniem	czy	aktualizowaniem	przez	
okres	nie	dłuższy	jednak	niż	50		godzin	miesięcznie.	

10. W	 razie	 naruszenia	 przez	 Użytkownika	 prawa	 lub	 Regulaminu	 Usługodawca	 może	 wedle	
własnego	wyboru	zaprzestać	świadczenia	Usługi.	

	

§	4	

Rodzaje	i	zakres	Usługi	

1. Za	pomocą	Serwisu	Użytkownik	może:	

a. Opublikować	Ofertę	–	w	przypadku	gdy	Użytkownik	jest	Instytucją;	

b. Aplikować	na	Ofertę	–	w	przypadku		gdy	Użytkownik	jest	Studentem	

c. Przeglądać	oferty	–	w	przypadku	wszystkich	Użytkowników	

d. Otrzymywać	Newsletter	Pracademii	(opisany	dalej)	



2. Składając	 Ofertę	 Użytkownik	 zobowiązany	 jest	 podać	 wymagane	 przez	 Serwis	 dane,	 w	
szczególności:	

a. tytuł	Oferty	

b. opis	Oferty	

c. datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	Oferty	(jeśli	jest	istotna),	

d. typ	Oferty;	

e. przewidywany	czas	trwania	realizacji	Oferty;	

f. miejsce	realizacji	Oferty	;	

g. wszystkie	inne	niezbędne	informacje,	które	dostarczą	innym	Użytkownikom	wiadomości	
o	składanej	Ofercie	i	umożliwią	podjęcie	decyzji	o	jej	przyjęciu.	

3. Składając	 Ofertę	 Użytkownik	 zobowiązany	 jest	 podać	 jedynie	 te	 informacje,	 których	
ujawnienie	 innym	 Użytkownikom	 Serwisu	 nie	 stanowi	 naruszenia	 tajemnicy.	 Usługodawca	
nie	 odpowiada	 za	 treść	 i	 formę	 wprowadzanych	 do	 Serwisu	 informacji.	 W	 przypadku	
naruszenia	prawa	lub	Regulaminu	złożona	Oferta	może	zostać	usunięta	z	Serwisu.	

4. Po	wprowadzeniu	wszystkich	niezbędnych	informacji	i	naciśnięciu	przycisku	„Prześlij”	Oferta		
musi	 zostać	 zaakceptowana	 przez	Usługodawcę,	 który	 zrobi	 to	maksymalnie	w	 ciągu	 2	 dni	
roboczych.	Po	akceptacji,	Oferta	 jest	widoczna	w	Serwisie	dla	 innych	Użytkowników.	Od	tej	
chwili	 Studenci	mogą	 aplikować	 na	 daną	Ofertę,	 zgłaszając	 tym	 samym	 	 chęć	 jej	 realizacji.		
Lista	Studentów	aplikujących	na	daną	Ofertę	nie	jest	dostępna		dla	innych	Użytkowników.	

5. Szczegółowe	 dane	 kontaktowe	 Użytkowników,	 takie	 jak:	 adres	 e-mail	 i	 telefon	 nie	 są	
widoczne	dla	innych	Użytkowników.			

Instytucja	otrzymuje	dane		kontaktowe	studentów	(adres	e-mail	 i	telefon)	w	momencie	gdy	
zaaplikują	 na	 jej	 Ofertę.	 	 Studenci	 zaś	 otrzymują	 dane	 kontaktowe	 Instytucji	w	momencie,	
gdy	 zostaną	 zaproszeni	 do	 wstępnego	 procesu	 rekrutacji	 lub	 zostaną	 ostatecznie	
zakwalifikowani	do	realizacji	Oferty,	w	zależności	od	liczby	aplikacji	na	daną	Ofertę.	

Wyjątkiem	 są	 dane	 kontaktowe	 	 wybranych	 Pracowników	 uczelni,	 wspierających	 działania	
portalu	–	za	ich	zgodą	będą	one		publicznie	widoczne.	

6. Usługodawca	ma	dostęp	do	wszystkich	danych	Użytkowników	i	wykorzystuje	je	wyłącznie	do	
celów	 związanych	 z	 realizacją	 Usługi	 (kontaktowania	 się	 z	 Użytkownikami	 w	 sprawach	
związanych	 z	 portalem	 Pracademia.eu,	 w	 tym	 wysyłania	 maili	 informacyjnych	 i		
newsletterów).	 Użytkownicy	 w	 celu	 wysłania	 formularza	 kontaktu,	 aplikowania	 na	 ofertę	 i	
zgłaszania	 tematu	 mają	 obowiązek	 wyrazić	 akceptację	 zasad	 Regulaminu	 i	 Polityki	
Prywatności.	

7. Użytkownik	ma	w	każdej	chwili	możliwość	anulowania	wprowadzonej	do	Serwisu	Oferty,	jak	
również	zmiany	jej	treści	poprzez	kontakt	z	Usługodawcą.		

8. Użytkownik	jest	zobowiązany	składać	Oferty	z	odpowiednim	wyprzedzeniem.	

9. Każdy	 Użytkownik	 będący	 Studentem	 ma	 możliwość	 aplikowania	 na	 Oferty.	 W	 celu	
aplikowania	na	Ofertę,	Student	powinien	uzupełnić	formularz	i	nacisnąć	przycisk	"Prześlij".	Po	
zgłoszenia	się	Studenta	do	danej	Oferty,	Instytucja	która	ją	złożyła,	zostanie	poinformowana	



za	pomocą	maila	o	zgłoszeniu.	Będzie	mogła	też	zobaczyć	dane	Studenta,	który	zgłosił	się	do	
Oferty.	 Instytucja	 może	 skorzystać	 z	 pomocy	 Usługodawcy	 przy	 preselekcji	 aplikacji,	
określając	 ile	aplikacji	chce	otrzymać	w	celu	przeprowadzenia	ostatecznej	rekrutacji.	W	tym	
celu	 należy	 zgłosić	 taką	 potrzebę	 do	 Usługodawcy,	 pisząc	 na	 adres	 e-	 mail:	
pracademia@stocznia.org.pl	

10. W	chwili	zaakceptowania	aplikacji	Studenta/ów	przez	 Instytucję	składającą	Ofertę,	zarówno	
ona	jak	i	Student/i		aplikujący	na	Ofertę,	otrzymają	za	pośrednictwem	maila	informację	o	tej	
okoliczności.	Od	tej	chwili	Oferta	przestaje	być	widoczna.	

11. Student,	 który	 został	 	 wybrany	 przez	 Instytucje	 do	 realizacji	 Oferty,	 zostanie	 o	 tym	
poinformowany	 mailowo	 lub	 telefonicznie	 przez	 przedstawiciela	 tej	 Instytucji	 lub	
Usługodawcę,	a	także	otrzyma	dane	kontaktowe	do	opiekuna	Oferty	w	Instytucji.	

12. W	 przypadku	 zgłoszenia	 się	 do	 jednej	 Oferty	 kilku	 Studentów,	 ponad	 ich	 przewidywaną	
liczbę,	decyzje	o	tym	kto	zostanie	zaproszony	do	współpracy	podejmuje	Instytucja	składająca	
Ofertę.	 	 Studenci,	 którzy	 nie	 zostali	 wybrani	 otrzymają	 zwrotny	 list	 elektroniczny	 z	 tą	
informacją.	

13. Usługodawca	zabrania	aplikowania	na	Oferty	w	cudzym	imieniu.	

14. Każdy	Użytkownik	może	zlecić	Usługodawcy	powiadamianie	go	o	pojawieniu	się	w	Serwisie	
nowych	 Ofert,	 spełniających	 jego	 oczekiwania	 i	 preferencje,	 w	 postaci	 Newslettera.	
Użytkownik	 otrzymuje	 te	 informacje	 na	 podany	 przez	 siebie	 adres	 poczty	 elektronicznej.	
Informacja	o	chęci	otrzymywania	Newslettera	może	zostać	odznaczona	przez	Użytkownika	w	
formularzu	„Skontaktuj	się	z	nami”,	w	formularzu	„Aplikuję”	lub	poprzez	naciśnięcie	przycisku	
„Subscribe”	 znajdującym	 się	 na	 dole	 każdej	 Oferty.	 	 Użytkownik	 może	 w	 każdej	 chwili	
zrezygnować	 z	 otrzymywania	 Newslettera	 poprzez	 powiadomienie	 administratora	 Serwisu	
(pod	adresem:	pracademia@stocznia.org.pl).	

	

§	5	

Dane	Użytkowników	

1. W	 przypadku,	 gdy	 Użytkownik	 w	 formularzu	 zgłaszania	 tematu	 zamieści	 zdjęcie,	 z	 chwilą	
zamieszczenia	 tego	 zdjęcia	 Użytkownik	 oświadcza,	 że	 posiada	 prawo	 do	 publikacji	 i	
rozpowszechniania	zdjęcia	oraz	wyraża	zgodę	na	udostępnianie	go	w	Serwisie.	

2. W	przypadku	gdy	Użytkownik	zamieści	w	formularzu	utwór	w	rozumieniu	Ustawy	papp,	znak	
towarowy	 lub	 inny	przedmiot	własności	 intelektualnej	domniemywa	się,	że	Użytkownik	 jest	
uprawniony	do	korzystania	z	tego	utworu	lub	przedmiotu	w	ww.	sposób.	Z	chwilą	przesłania	
tego	przedmiotu	za	pośrednictwem	formularza,	Użytkownik	wyraża	zgodę	na	jego	publiczne	
udostępnianie	za	pośrednictwem	Serwisu.	

3. W	 przypadku	 zamieszczenia	 w	 formularzu	 danych	 pracodawców	 Użytkownika	 lub	
podmiotów,	 z	 którymi	 Użytkownik	 współpracuje,	 z	 chwilą	 zamieszczenia	 tych	 danych	
Użytkownik	 oświadcza,	 że	 posiada	 prawo	 korzystania	 z	 tych	 danych	 oraz	wyraża	 zgodę	 na	
publiczne	udostępnianie	tych	danych	w	Serwisie.	

4. Użytkownik	korzystając	z	Usługi	zobowiązany	jest	do	powstrzymania	się	od:	



1. publikacji	 oraz	 przesyłania	 treści	 obraźliwych,	 sprzecznych	 z	 prawem	 lub	
naruszających	chronione	prawem	dobra	osobiste	osób	trzecich,	

2. kopiowania,	 modyfikowania,	 rozpowszechniania,	 transmitowania	 lub	
wykorzystywania	w	inny	sposób	jakichkolwiek	utworów	i	baz	danych	udostępnionych	
w	Serwisie,	za	wyjątkiem	korzystania	z	nich	w	ramach	dozwolonego	użytku,	

3. podejmowania	 jakichkolwiek	 działań,	 które	 mogą	 utrudnić	 lub	 zakłócić	
funkcjonowanie	Serwisu	oraz	od	korzystania	z	Serwisu	w	sposób	uciążliwy	dla	innych	
Użytkowników,	

4. wykorzystywania	Usługi	w	sposób	sprzeczny	z	prawem,	dobrymi	obyczajami,	

5. naruszający	dobra	osobiste	osób	trzecich	lub	uzasadnione	interesy	Usługodawcy;	

6. przesyłania	 do	 umieszczenia	 w	 Serwisie	 nieprawdziwych	 Ofert	 lub	 Ofert	
zawierających	nieprawdziwe	dane.	

	

§	6	

Reklamy	

Usługodawca	 informuje,	 że	 w	 Serwisie	 prezentowane	 mogą	 być	 treści	 informacyjne	 oraz	
treści	 reklamowe	 dotyczące	 usług	 oraz	 towarów	 Usługodawcy	 lub	 osób	 trzecich,	 na	 co	
Użytkownik	niniejszym	wyraża	zgodę.	

	

§	7	

Warunki	techniczne	korzystania	z	Usługi	i	korzystanie	z	Oprogramowania	

1. W	 celu	 prawidłowego	 korzystania	 z	 Usługi	 Użytkownik	 powinien	 używać	 najnowszej	wersji	
jednej	z	poniższych	przeglądarek:	

a. Google	Chrome	(PC,	Mac,	Linux)	

b. Firefox	(PC,	Mac,	Linux)	

c. Safari	for	Mac	

d. Microsoft	Edge	

e. Internet	Explorer	(wersja	11	i	nowsze)	

f. Android		(wersja	4	i	nowsze)	

2. Serwis	 działa	 w	 oparciu	 o	 technologię	 plików	 „cookies”.	 Zasady	 wykorzystywania	 plików	
„cookies”	przez	Usługodawcę	są	zawarte	w	Polityce	Prywatności.	

	

§	8	

Odpowiedzialność	Usługodawcy	

1. W	 takim	 zakresie,	 w	 jakim	 jest	 to	 dopuszczalne	 w	 świetle	 obowiązujących	 przepisów	
prawnych,	 z	 zastrzeżeniem	 zwłaszcza	 postanowień	 art.	 473	 §	 2	 kc	 wyłącza	 się	



odpowiedzialność	 Usługodawcy	 za	 wszelkie	 skutki	 związane	 z	 korzystaniem	 przez	
Użytkowników	 z	 Serwisu,	 w	 tym	 za	 szkody	 wynikłe	 z	 użytkowania	 lub	 niemożności	 jego	
użytkowania,	 w	 szczególności	 zaś	 za	 szkody	 wynikłe	 z	 wad/awarii/usterek	 udostępnianego	
Serwisu	czy	ew.	błędów	danych	zawartych	w	Serwisie.	

2. Usługodawca	 nie	 jest	 odpowiedzialny	 za	 skutki	 niewykonania	 lub	 nienależytego	wykonania	
zaciągniętych	przez	Użytkowników	za	pośrednictwem	Serwisu	 zobowiązań	oraz	 za	 zdolność	
Użytkowników	do	składania,	przyjmowania	i	realizacji	Ofert.	

	

§	9	

Reklamacje	

1. Reklamacje	 dot.	 problemów	 z	 korzystaniem	 z	 Serwisu	 lub	 Usługi	 mogą	 być	 zgłaszane	
Usługodawcy	pocztą	elektroniczną	na	adres:	pracademia@stocznia.org.pl	

2. Każda	reklamacja	winna	zawierać:	

1. imię	i	nazwisko	Użytkownika	oraz	adres	poczty	elektronicznej,	

2. szczegółowy	opis	problemu.	

3. Prawidłowo	 złożona	 reklamacja	 będzie	 rozpatrywana	 przez	 Usługodawcę	 niezwłocznie,	 nie	
dłużej	 jednak	 niż	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 dnia	 jej	 zgłoszenia	 w	 sposób	 wyżej	 podany.	
Załatwienie	reklamacji	będzie	polegać	na	wskazaniu,	czy	problemy	z	korzystaniem	z	Serwisu	
lub	Usługi	wynikły	z	przyczyn	leżących	po	stronie	Usługodawcy,	czy	też	z	innych;	jeżeli	będzie	
możliwe	(bez	ponoszenia	kosztów	przez	Usługodawcę)	takie	ustalenie,	Usługodawca	wskaże	
te	inne	przyczyny.	

4. Dostrzeżone	przez	Użytkownika	wady	Serwisu	lub	Usługi,	będą	usuwane	przez	Usługodawcę	
jedynie	w	miarę	ich	doskonalenia,	stosownie	do	kształtowanego	przez	Usługodawcę	-	w	toku	
bieżącej	działalności	-	planu.	Usługodawca	nie	jest	zobowiązany	do	usuwania	usterek	czy	wad	
w	 innym	 -	 aniżeli	 wyżej	 podanym	 –	 zakresie	 i	 trybie,	 w	 szczególności	 Użytkownikowi	 nie	
przysługuje	prawo	żądania	ich	usunięcia	w	określonym	terminie.	

	

§	10	

Postanowienia	końcowe	

1. Użytkownik	 może	 w	 każdej	 chwili	 zakończyć	 korzystanie	 z	 Usługi	 poprzez	 powiadomienie	
administratora	 Serwisu	 (pod	 adresem:	 pracademia@stocznia.org.pl),	 który	 usunie	 z	 bazy	
adres	e-mail	Użytkownika.	

2. Korzystanie	z	Serwisu	i	Usługi	jest	darmowe.	

3. Serwis	 oraz	 zawarte	 w	 nim	 materiały	 i	 informacje,	 a	 w	 szczególności	 teksty,	 rozwiązania	
nawigacyjne,	 wybór	 i	 układ	 prezentowanych	 w	 Serwisie	 treści,	 znaki	 towarowe,	 elementy	
graficzne,	 interaktywne	aplikacje,	materiały	 audio	 i	wideo,	opracowania	 stanowią	własność	
Usługodawcy,	wyłączając	te,	które	stanowią	odrębną	własność	innych	podmiotów.	



4. Modyfikowanie,	 kopiowanie,	 dystrybucja,	 przekazywanie,	 wyświetlanie,	 przesyłanie,	
przedrukowywanie,	 sublicencjonowanie,	 tworzenie	 zbiorczych	prac	 z	materiałów,	o	których	
mowa	w	ust.	3,	a	także	odsyłanie	i	sprzedaż	tych	materiałów	nie	jest	dopuszczalne	-	chyba,	że	
na	podstawie	odpowiedniego	upoważnienia	udzielonego	przez	Usługodawcę.	

5. Usługodawca	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zmiany	 niniejszego	 Regulaminu	 w	 dowolnym	
terminie.	 W	 przypadku	 zmiany	 Regulaminu,	 jego	 doręczenie	 Użytkownikowi	 odbywać	 się	
będzie	 poprzez	 umieszczenie	 na	 stronach	 Serwisu	 informacji	 o	 zmianie.	 Korzystanie	 przez	
Użytkownika	 z	 Serwisu	 po	wprowadzeniu	 tych	 zmian	 równoznaczne	 jest	 z	wyrażeniem	 dla	
nich	zrozumienia	i	akceptacji.	

6. Prawem	 właściwym	 jest	 prawo	 polskie.	 Sądem	 właściwym	 do	 rozstrzygania	 sporów	
związanych	 z	 niniejszym	 Regulaminem	 lub	 świadczoną	 Usługą	 rozpatruje	 sąd	 właściwy	
rzeczowo	 w	 Warszawie,	 chyba	 że	 przepisy	 bezwzględnie	 obowiązujące	 wymuszają	 inną	
właściwość,	np.	w	przypadku	udziału	konsumentów.	

7. Niniejszy	Regulamin	został	przyjęty		20.09.2017	i	wchodzi	w	życie	od	dnia	20.09.2017	


