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Regulamin konsultacji szkoleniowych w firmie BOMIS®  
 
1. Organizatorem  konsultacji szkoleniowych jest firma BOMIS® Marzena Raźniewska-
Półkoszek, ul. Wojskowa 6/E5 60-792 Poznań, www.bomis.pl,  tel. + 48 601 629 929.  
 
2. Stroną usługi dla organizatora jest zamawiający, wg formularza zamówienia konsultacji.  
 
3. Celem konsultaji szkoleniowych jest wsparcie uczestników w rozwijaniu umiejętności ważnych 
dla nich w pracy zawodowej oraz podczas wypełniania obowiazków służbowych.  
 
4. Konsultacje mogą być realizowane w formie zdalnej poprzez narzędzia i kanały komunikacji 
elektronicznej udostępniane przez organizatora konsultacji lub stacjonarnej w Poznaniu.                  
W przypadku wyboru opcji zdalnej uczestnik ma obowiązek zapewnić sobie we własnym zakresie 
dostęp do łącza internetowego oraz urządzenia z przeglądarką internetową i mikrofonem oraz 
kamerą.  W przypadku wyboru opcji staconarnej konsultace realizowane są w biurze organzatora 
w Poznaniu. W przypadku potrzeby organizacji konsultacji stacjonarnych poza Poznaniem, 
warunki uzgadniane są indywidualnie. 
 
5. Temat konsultacji wybiera uczestnik lub zamawiajacy w ramach przedłożonych mu opcji przez 
organiaztora. Uczestnik lub zamawiajacy decyduje jakie zagadniena w ramach wybranego tematu 
chce przeanalizować.  
 
6. Tematy konsultacji: - Trudny rozmówca – jak się porozumieć? - Przewodnik szefa – jak 
kierować ludźmi w organizacji? - Mediator wewnętrzny – jak zarządzać konfliktami 
pracowniczymi?  
  
7. Ramy czasowe konsultacji to 3 godziny zegarowe [180 minut], a termin i godzina rozpoczęcia 
uzgadniana jest indywidualnie z uczestnikiem lub zamawiajacym.  
 
8. Opłata za uczestnictwo w konsultacjach wynosi:  
- W przypadku konsultacji zdalnych:  490 [czterysta dziewięćdziesiąt] zł netto + 23% VAT. 
- W przypadku konsultacji stacjonarnych w Poznaniu: 590 [pięćset dziewięćdziesiąt] zł                 
netto + 23% VAT.  
 
9. Nieobecność na zamówionych konsultacjach nie zwalnia uczestnika lub zamawiającego ze 
zobowiazania do zapłaty. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiajacych uczestnictwo             
w spotkaniu, sytuacja uczestnika rozpatrywana bedzie indywidualnie, by znaleźć polubowne 
rozwiązanie.    
 
10. Regulamin obowiązuje do 31 stycznia  2022 r.  


