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REGULAMIN USŁUGI DOSTĘPU ON-LINE  
DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR 

wydany przez „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową z siedzibą 

w Warszawie, pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, 

NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, tel.: 22 250 11 44, faks: 22 250 20 

99, e-mail: infolinia@ican.pl. 

1. DEFINICJE 

1.1. Terminy i wyrażenia pisane wielkimi literami w Regulaminie lub Umowie noszą znaczenie 

przypisane im poniżej: 

1.1.1. ICAN – „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa 

z siedzibą w Warszawie; 

1.1.2. Klient – osoba (fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), zawierająca 

Umowę; 

1.1.3. Moduł – wyodrębniona pod względem merytorycznym część IBA, których lista 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, Moduły wyrażone są w języku polskim albo 

angielskim, liczba oraz treść Modułów może ulec zmianie w trakcie obowiązywania 

Umowy.; 

1.1.4. IBA – program e-learningowy ICAN Business Advisor; 

1.1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin usługi dostępu on-lnie do programu ICAN 

Business Advisor; 

1.1.6. Strony – strony Umowy tj. Klient i ICAN; 

1.1.7. Umowa – umowa pomiędzy Klientem a ICAN o dostęp on-line do IBA, do której 

zastosowanie ma niniejszy Regulamin; 

1.1.8. Użytkownik – Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z IBA w imieniu Klienta; 

1.1.9. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawiera Umowę bez 

bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 

1.1.10. Konto myICAN – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku 

dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konta 

myICAN, z której Użytkownik może korzystać jeżeli jest do niej zalogowany. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące Konta myICAN określa Regulamin Konta 

myICAN, dostępny pod adresem internetowym: www.myican.pl/regulamin; 

mailto:infolinia@ican.pl
http://www.myican.pl/regulamin
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2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Regulamin określa zasady udzielania dostępu do IBA przez ICAN, uprawnienia i obowiązki 

Klientów, a także zasady współpracy pomiędzy Stronami w zakresie nieuregulowanym 

w Umowie. 

2.2. Regulamin stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 

ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

w stosunku do usług świadczonych przez ICAN w ramach Umowy drogą elektroniczną. 

2.3. Regulamin ma zastosowanie do Umów zawartych od 3 października2022 roku oraz umów, 

które nie zostały wypowiedziane po wprowadzeniu Regulaminu w najbliższym możliwym 

terminie wypowiedzenia. 

2.4. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej ICAN, w sposób, który umożliwia 

pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu. 

3. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY 

3.1. ICAN przedstawia Klientowi ofertę zawarcia Umowy  (m.in. w postaci formularza zamówienia), 

w szczególności przez: 

3.1.1. przesłanie jej pocztą lub kurierem lub przekazanie przez przedstawiciela ICAN; 

3.1.2. przesłanie jej pocztą elektroniczną lub innym podobnym środkiem komunikacji 

elektronicznej; 

3.1.3. zamieszczenie jej na stronie internetowej ICAN; 

3.1.4. telefonicznie. 

3.2. Oferta ICAN określa w szczególności:  

3.2.1. Moduły, których dotyczy; 

3.2.2. czas dostępu do IBA, którego dotyczy, jak również, jeśli będzie to miało zastosowanie 

w trakcie obowiązywania Umowy, czas, przez który poszczególne Moduły będą 

aktywne, jeśli jest on krótszy niż czas obowiązywania Umowy; 

3.2.3. wysokość wynagrodzenia ICAN.  

3.3. Przed zawarciem Umowy ICAN przesyła Klientowi Regulamin pocztą elektroniczną lub w formie 

papierowej pod podany przez Klienta albo Użytkownika adres, dodatkowo ICAN umożliwia jego 

pobranie ze strony internetowej w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i 

odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PDF lub inny powszechnie stosowany format 

elektroniczny). 

3.4. Aby zawrzeć Umowę, Klient przyjmuje ofertę ICAN przez: 

3.4.1. wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go: (1) pocztą lub kurierem 

pod adres ICAN, (2) pocztą elektroniczną pod adres wskazany w formularzu 

zamówienia; 

3.4.2. wypełnienie formularza na stronie internetowej; 

3.4.3. złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty ICAN w jakiejkolwiek innej formie, tak aby 

dotarło ono do ICAN. 
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3.5. Oferta ICAN może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. 

3.6. Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez ICAN oświadczenia Klienta o przyjęciu 

oferty ICAN. Przyjęcie oferty ICAN jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody 

na warunki przedstawione w Regulaminie. 

3.7. Do zawarcia Umowy może dojść także w inny sposób przewidziany przepisami Kodeksu 

cywilnego niż opisany w pkt. 3.4. Regulaminu. W szczególności do zawarcia Umowy może 

dojść w sposób dorozumiany (per facta concludentia) na skutek wykonania świadczeń przez 

ICAN. Do tak zawartej Umowy zastosowanie ma Regulamin. 

3.8. Przy zawarciu Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Klient wskazuje ICAN wszystkich 

Użytkowników. Zmiana Użytkownika w trakcie trwania Umowy wymaga zgody ICAN wyrażonej 

w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. 

4. ZASADY DOSTĘPU 

4.1. Klient może korzystać z IBA zgodnie z jego przeznaczeniem, w zakresie jego normalnych 

funkcjonalności. 

4.2. Korzystanie z IBA odbywa się w modelu „oprogramowanie jako usługa” (ang. Software as a 

Service), co oznacza, że ICAN nie udziela Klientowi licencji, lecz świadczy usługę polegającą 

na tym, że Klient może korzystać z IBA na podstawie przepisów o dozwolonym użytku, jako 

legalny użytkownik. 

4.3. Liczbę dostępów (Użytkowników) określa Umowa. 

4.4. Klient nie może przenieść na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z Umowy. 

4.5. Dostęp może dotyczyć całego IBA lub poszczególnych Modułów, wskazanych w Umowie. 

5. WYKONYWANIE UPRAWNIEŃ PRZEZ KLIENTA 

5.1. W imieniu Klienta i w celach związanych z własnymi potrzebami Klienta, z IBA korzystać będą 

wyłącznie pracownicy lub osoby fizyczne świadczące usługi na rzecz Klienta na podstawie 

umów prawa cywilnego. 

5.2. Każdy Użytkownik korzystający z IBA w imieniu Klienta, otrzyma informacje umożliwiające 

zalogowanie się i korzystanie z IBA za pośrednictwem sieci Internet. 

5.3. Klient ponosi względem ICAN odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania, za 

działania i zaniechania osób którym umożliwi korzystanie z IBA. 

5.4. Każdy Użytkownik będzie zobowiązany zaakceptować regulamin świadczenia usług drogą 

elektroniczną. 

6. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

6.1. Niniejszy punkt stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 

ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6.2. Dostęp do IBA jest możliwy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem: 
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6.2.1. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, 

z których korzystają Użytkownicy; 

6.2.2. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które 

ICAN nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej); 

6.2.3. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 6 

godzin miesięcznie. ICAN dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej 

przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w 

świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania 

przez ICAN zobowiązań określonych w umowie. 

6.3. Aby korzystać z IBA niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: 

6.3.1. posiadanie aktywnego Konta myICAN (dla dostępu do Modułów polskojęzycznych); 

6.3.2. posiadanie aktywnego konta w ICAN IBA Digital (dla dostępu do Modułów 

anglojęzycznych); 

6.3.3. komputer typu PC z możliwością odtwarzania plików audio-video, tablet lub telefon; 

6.3.4. dostęp do Internetu o przepustowości łącza min. 8 Mb/s; 

6.3.5. system operacyjny Microsoft Windows w wersji 7 lub nowszej dla komputerów typu 

PC, lub, a dla telefonu lub tabletu system operacyjny Android lub iOS w najnowszej 

dostępnej wersji dla danego urządzenia, jednak nie starszy niż Android 8.0 lub iOS 

10; 

6.3.6. zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 lub nowszy; 

6.3.7. zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome lub Microsoft Edge lub Mozilla 

Firefox lub Safari w najnowszej, dostępnej i stabilnej wersji; 

6.3.8. zainstalowana przeglądarka plików PDF; 

6.3.9. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 

6.4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania IBA Klient może złożyć reklamację. 

6.5. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub mailowej pod adres ICAN. Reklamacja powinna 

wskazywać adres lub adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana informacja o 

wyniku rozpatrzenia reklamacji, oraz podstawę reklamacji. 

6.6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Klientowi na wskazany przez niego adres lub 

adres poczty elektronicznej. 

6.7. Klientowi ani Użytkownikom nie wolno wprowadzać do IBA treści o charakterze bezprawnym. 

7. ZASADY PŁATNOŚCI 

7.1. Klient jest zobowiązany zapłacić ICAN wynagrodzenie za umożliwienie dostępu do IBA, 

w wysokości i w terminach ustalonych w Umowie. 

7.2. W ramach oferty specjalnej Klient może skorzystać z 14-dniowego bezpłatnego dostępu 

próbnego.  

7.3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej opłata za dostęp do IBA będzie płatna, przed uruchomieniem 

dostępu, przelewem na rachunek bankowy ICAN: 58 1910 1048 2268 0062 1410 0003, 
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lub inny wskazany przez ICAN na w formie dokumentowej (w szczególności na fakturze lub 

fakturze proforma). 

7.4. W przypadku opóźnienia płatności Klient jest obowiązany zapłacić ICAN odsetki ustawowe od 

zaległej kwoty. 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

8.1. Wszystkie ograniczenia odpowiedzialności zawarte w pkt. 8 Regulaminu nie dotyczą 

Konsumentów. 

8.2. Wszelka odpowiedzialność ICAN z tytułu niedochowania postanowień Umowy lub jej 

niewykonania ograniczona jest do wysokości opłaty za dostęp do IBA otrzymanej z tytułu 

realizacji Umowy. 

8.3. Za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej ICAN odpowiada na zasadach ogólnych. 

9. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

9.1. O ile indywidualne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, Klient akceptując ofertę ICAN 

może wybrać  jedną z dostępnych opcji: 

9.1.1. Dostęp do IBA przez 6 miesięcy; 

9.1.2. Dostęp do IBA przez 12 miesięcy.  

9.2. Dostęp do IBA zostanie uruchomiony po uiszczeniu całości opłaty. 

9.3. W przypadku braku wyboru przez Klienta jednej z opcji, o których mowa w pkt. 9.1. powyżej, 

Umowa zostaje zawarta na czas wskazany w pkt. 9.1.2. powyżej. 

10. WYPOWIEDZENIE UMOWY 

10.1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony z zachowaniem 

miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

10.2. Stronom nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy zawartej na czas oznaczony. 

10.3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, ICAN zwróci Klientowi część opłaty za dostęp do IBA 

obliczoną proporcjonalnie do czasu dostępu do IBA. 

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

11.1. Konsument może odstąpić ́od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny 

oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.12.-11.13 

Regulaminu.  

11.2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się̨ od dnia zawarcia Umowy. 
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11.3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien złożyć w tym celu 

stosowne oświadczenie pod adres: 

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

al. Niepodległości 18 

02-653 Warszawa 

lub drogą elektroniczną pod podany adres poczty elektronicznej: infolinia@ican.pl.   

11.4. Oświadczenie można (ale nie trzeba) złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do 

Regulaminu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu istotne jest, aby zostało 

wysłane do ICAN przed upływem terminu do złożenia oświadczenia oraz wyraźnie wynikała z 

niego wola Konsumenta dotycząca odstąpienia od Umowy zawartej z ICAN.  

11.5. ICAN prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

pod podany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia adres e-mail. 

11.6. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy powoduje, że Umowa jest uznawana za niezawartą. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone także zanim ICAN przyjmie ofertę 

zawarcia Umowy pochodzącą od Konsumenta, w takiej sytuacji oferta przestaje wiązać.  

11.7. ICAN zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.  

11.8. Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności nastąpi niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. 

11.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 

Konsument. ICAN może dokonać zwrotu płatności także w inny sposób, jeśli Konsument 

wyraźnie wyrazi na to zgodę,  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

11.10. ICAN nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, 

jeżeli pomimo zachowania przez ICAN należytej staranności, w szczególności prób ustalenia 

danych potrzebnych do zwrotu należności, Konsument: 

11.10.1. nie prześle ICAN numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot; lub gdy 

odpowiedź na wezwanie otrzymane od ICAN nie będzie zawierać danych 

umożliwiających dokonanie zwrotu; 

11.10.2. podał na wezwanie ICAN błędny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu. 

11.11. Jeżeli spełnianie świadczenia ICAN (dostęp do IBA) rozpoczęło się za wyraźną zgodą 

Konsumenta zanim upłynął terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez 

ICAN o utracie prawa odstąpienia od Umowy świadczenie usług, Konsument traci prawo do 

odstąpienia od Umowy. 

11.12. Postanowienia pkt. 11 Regulaminu, dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej 

zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 

Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego 

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

12. DANE OSOBOWE 

12.1. ICAN jest administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników. 

mailto:infolinia@ican.pl
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12.2. Klient, wskazując Użytkownika, udostępnia ICAN jego dane osobowe w następującym 

zakresie: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, telefon. 

12.3. Klient oświadcza, że ma odpowiednią podstawę prawną dla udostępnienia danych osobowych 

ICAN. 

12.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta i/lub Użytkownika przez ICAN jest: 

12.4.1. konieczność realizacji Umowy, gdy Użytkownik jest jej Stroną (Klient jest 

jednocześnie Użytkownikiem) lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed 

zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika; 

12.4.2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez ICAN, polegający na wykonaniu 

Umowy na rzecz Użytkownika, jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy 

Klient jest inną osobą niż Użytkownik. 

12.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12.4.2. Regulaminu, ICAN, spełniając obowiązek 

informacyjny względem Użytkownika, wskaże Klienta jako źródło danych. 

12.6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem odnośnie do ochrony danych osobowych stosuje 

polityka prywatności ICAN dostępna pod adresem www.ican.pl/prywatnosc.  

13. ZMIANA REGULAMINU 

13.1. ICAN może dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy. 

13.2. Przyczyną zmiany Regulaminu mogą być między innymi: zmiana warunków technicznych 

świadczenia usługi drogą elektroniczną; zmiana stawek podatków i/lub innych przepisów 

prawa; zmiana zasad ochrony danych osobowych; konieczność dostosowania Regulaminu do 

obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji 

właściwych organów; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany 

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; konieczność ́ usunięcia 

niejasności, błędów lub omyłek pisarskich występujących w Regulaminie; zmiana danych 

ICAN; zmiana adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie. 

13.3. Nowy Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostanie doręczony Klientowi pocztą elektroniczną lub 

listownie pod wskazany przez Klienta adres, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 14 dni. 

13.4. W przypadku doręczania nowego Regulaminu pocztą elektroniczną zostanie on udostępniony 

w taki sposób, aby Klient mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 

14. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Z KONSUMENTEM 

14.1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu 

wynikłego z zawartej Umowy do Stałego Sądu Polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim 

Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Regulamin 

organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu 

organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. 

14.2. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika 

konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa 

konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz 

występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub 

http://www.ican.pl/prywatnosc
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zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona 

konsumentów. 

14.3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania 

sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej 

(platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla 

obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów 

wynikających z zawarcia na odległość ́umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

15.1. Umowy zawierane są w języku polskim i/lub angielskim. 

15.2. Komunikacja z Klientem odbywa się w następujący sposób: 

15.2.1. telefonicznie, pod numerem: +48 22 11 33 444 lub +48 22 250 11 44 (opłata według 

taryfy operatora); 

15.2.2. drogą elektroniczną, pod adresem: infolinia@ican.pl.  

15.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

15.4. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, Klient nie może przenieść na osoby trzecie praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy. 

15.5. Tytuły punktów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji 

Regulaminu. 

15.6. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców 

umownych przez Klienta nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie 

z Regulaminem. 

15.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2022 r.  

  

https://ec.europa.eu/consumers/odr
mailto:infolinia@ican.pl
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Załącznik nr 1 – lista Modułów 
 
 

L.p. Kategoria tematyczna Nazwa Modułu 

1 Biznes i finanse Budżetowanie 

2 Biznes i finanse Ocena ekonomiczna projektów 

3 Biznes i finanse Podstawy wyceny przedsiębiorstw 

4 Biznes i finanse Zarządzanie efektywnością 

5 Biznes i finanse Zrozumienie sprawozdań finansowych 

6 Efektywność osobista Efektywne wykorzystanie czasu i energii 

7 Efektywność osobista Zarządzanie karierą 

8 Efektywność osobista Zarządzanie stresem i emocjami 

9 Komunikacja w biznesie Informacja zwrotna 

10 Komunikacja w biznesie O komunikacji w biznesie 

11 Komunikacja w biznesie Sztuka negocjacji 

12 Komunikacja w biznesie Sztuka pisania w biznesie 

13 Komunikacja w biznesie Zarządzanie zebraniami 

14 Marketing i sprzedaż Marketing relacji 

15 Marketing i sprzedaż Marketing strategiczny 

16 Zarządzanie i przywództwo Coaching 

17 Zarządzanie i przywództwo Delegowanie zadań 

18 Zarządzanie i przywództwo Doskonalenie rezultatów  

19 Zarządzanie i przywództwo Efektywna współpraca 

20 Zarządzanie i przywództwo Elastyczność w biznesie 

21 Zarządzanie i przywództwo Jak stać się menedżerem 

22 Zarządzanie i przywództwo Kierowanie zespołem 

23 Zarządzanie i przywództwo Kultura organizacyjna 

24 Zarządzanie i przywództwo Motywowanie pracowników 

25 Zarządzanie i przywództwo Podejmowanie decyzji 

26 Zarządzanie i przywództwo Przywództwo  

27 Zarządzanie i przywództwo Rozwój pracowników 

28 Zarządzanie i przywództwo Wyznaczanie celów 

29 Zarządzanie i przywództwo Zatrudnianie i zwalnianie pracowników 

30 Zarządzanie i przywództwo Zarządzanie interesariuszami  

31 Zarządzanie i przywództwo Zarządzanie talentami 

32 Zarządzanie strategiczne Elastyczne zarządzanie zasobami 

33 Zarządzanie strategiczne Innowacja i kreatywność 

34 Zarządzanie strategiczne Strategia i myślenie strategiczne 

35 Zarządzanie strategiczne Strategiczna analiza decyzji biznesowych 

36 Zarządzanie strategiczne Tworzenie wygrywających strategii 

37 Zarządzanie strategiczne Wdrażanie innowacji 

38 Zarządzanie strategiczne Wdrażanie strategii 

39 Zarządzanie strategiczne Zarządzanie w zmiennym otoczeniu 

40 Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zmianą 
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Załącznik nr 2 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

……………….……….., …………… roku 

miejscowość    data 

 

…………………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta 

…………………………………………… 

adres 

ICAN Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa  

al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa 

infolinia@ican.pl 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

o świadczenie usługi dostępu do IBA zawartej dnia ……………………………………… . 

data zawarcia umowy 

 

 

……………………………………………………………. 

Podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji 

papierowej) 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

mailto:infolinia@ican.pl

