
REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI  

„SYSTEM SOKRATES- GENERATOR OCENY PRACY NAUCZYCIELA” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1 

1. Właścicielem Aplikacji jest Sokrates tj. Anna Stalmach-Tkacz, prowadząca działalność pod 

firmą Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES Anna Stalmach-Tkacz, 41-902 Bytom, ul. 

Wrocławska 14/6c, NIP: 626-180-69-75, 240515215. Aplikacja dostępna jest on-line, pod 

domeną https://ocena-nauczycieli.systemsokrates.pl. 

2. Aplikacja funkcjonuje i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin ma charakter 

regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin reguluje zasady 

korzystania z Aplikacji i składa się na treść umowy o Usługi Elektroniczne. Regulamin 

określa: 

(a) rodzaje i zakres Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie; 

(b) warunki świadczenia Usług Elektronicznych w tym: 

• wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 

teleinformatycznym, którym posługuje się Sokrates; 

•  zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym; 

(c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi Elektroniczne, o których mowa w 

Regulaminie; 

(d)   tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych; 

(e) zasady korzystania z Aplikacji w tym prawa i obowiązki Sokrates i Użytkowników 

wynikające z korzystania z Aplikacji i Usług Elektronicznych. 

3. Użytkownicy korzystający z Serwisu są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od 

chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Aplikacji. 

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w szczególności z Usług Elektronicznych lub 

uzyskując dostęp do Aplikacji lub Usług Elektronicznych, Użytkownik akceptuje 

Regulamin. Akceptacja Regulaminu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, 

w tym Usług Elektronicznych, z tym zastrzeżeniem, że akceptacja Regulaminu przez 

Placówkę następuje również z chwilą zawarcia Umowy Licencyjnej. 

 

https://ocena-nauczycieli.systemsokrates.pl/


Art. 2 

1. Pojęcia użyte w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie: 

(a) Aplikacja -informatyczny system obejmujący w szczególności stosowne 

oprogramowanie dostępne on-line, utrzymywany i dystrybuowany przez Sokratesa 

pod nazwą „System Sokrates- Generator Oceny Pracy Nauczyciela” oferujący opisane 

w Umowie Licencyjnej, w tym w Regulaminie, funkcjonalności do dokonywania 

kompleksowej oceny pracy Nauczycieli; 

(b) Nauczyciel – nauczyciel w rozumieniu  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe; 

(c) Dyrektor – dyrektor szkoły (przedszkola) lub placówki, o którym mowa w  ustawie z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

(d) Placówka- podmiot, który zawarł z Sokratesem Umowę Licencyjną; 

(e) Usługi Elektroniczne -Aplikacja oraz całokształt funkcjonalności Aplikacji stanowiących 

świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez 

jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na 

indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń 

do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania 

danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci 

telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne. Usługi Elektroniczne stanowią dostarczanie treści cyfrowych nie 

zapisanych na nośniku materialnym. Usługi Elektroniczne świadczone są w ramach 

Dostępu; 

(f) Umowa Licencyjna – umowa stanowiąca podstawę prawa do korzystania z Aplikacji, 

zawierająca w szczególności postanowienia dotyczące licencji w ramach subskrypcji, 

uprawniającej do takie korzystania, zawierana z Sokratesem, przez podmiot, który ma 

korzystać z Aplikacji;  

(g) Użytkownik – każdy podmiot, który zgodnie z prawem i Umową Licencyjną może 

korzystać z Aplikacji  i który przystępuje do korzystania z Aplikacji, w tym  z Usług 

Elektronicznych; 

(h) Konto- element Usług, stanowiący funkcjonalność Aplikacji, na którą składa się 

prowadzony dla Placówki w Aplikacji pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w 



którym gromadzone są dane Placówki, Użytkownika oraz informacje o ich działaniach 

w ramach Aplikacji. 

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

Art. 3 

1. Usługi, w tym Aplikacja, dostęp do niej, jej funkcjonalności, stanowią dostarczanie treści 

cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym. 

2. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji rozpoczyna się wraz z zalogowaniem się do Konta 

przy użyciu danych dostępowych: loginu i hasła. 

3. W ramach Konta dostępne są: 

(a) dane Placówki, Dyrektora i Nauczycieli; 

(b) narzędzia stanowiące funkcjonalności Aplikacji, służące do dokonywania pracy 

Nauczycieli; 

(c) wyniki dokonanej oceny pracy Nauczycieli; 

(d) pozostałe funkcje Aplikacji, w tym takie jak zapisywanie wyników pracy, narzędzia 

do zapisywania, pobierania i drukowania dokumentów itp. 

4. Zasadniczy zakres Usług Elektronicznych świadczonych w ramach Aplikacji, tj. 

podstawowe funkcjonalności Aplikacji, stanowią narzędzia do dokonywania przez 

Dyrektora oceny pracy Nauczycieli według określonych zadań i kryteriów. Po dokonaniu 

oceny pracy Nauczyciela, Użytkownik drukuje odpowiedni dokument, a jednocześnie w 

Koncie powstaje elektroniczna kopia dokumentu. Wszystkie utworzone w Aplikacji 

dokumenty można drukować. Użytkownikiem może być jedynie Dyrektor. 

 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

Art. 4 

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych treści 

o charakterze bezprawnym. 

 

Art. 5 

1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji i  Usług Elektronicznych Użytkownik 

powinien dysponować: 



(a) połączeniem z siecią Internet i kartą sieciową; 

(b) sprzętem komputerowym i powszechnie dostępnym i używanym  oprogramowaniem 

posiadającym funkcjonalność  przeglądarki internetowej w najnowszej dostępnej 

wersji (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub 

urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na 

korzystanie z takiej aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne; 

(c)zainstalowaną i włączoną wtyczką JAVA SCRIPT. 

2. Dostęp i korzystanie z Aplikacji jest możliwe  na platformach systemów operacyjnych 

pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego 

funkcjonalność przeglądarki internetowej na dowolnego typu komputerze 

spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy 

połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego 

funkcjonalności przeglądarek internetowych, spośród powszechnie dostępnych i 

używanych przeglądarek, w najnowszych dostępnych wersjach, np. Microsoft Internet 

Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google 

Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych 

wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Aplikacji na tych 

urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla 

urządzeń mobilnych. 

 

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O USŁUGI ELEKTRONICZNE 

Art. 6 

1. Usługi Elektroniczne świadczone są  przez Sokrates w ramach udostępniania możliwości 

korzystania z Aplikacji, tj. w zakresie Dostępu, o którym mowa w Umowie Licencyjnej. 

2. Umowa o Usługi Elektroniczne zawierana jest wraz z Umową Licencyjną i ulega 

rozwiązaniu wraz z Umową Licencyjną, na zasadach określonych Umową Licencyjną i 

właściwymi przepisami prawa. Przy zawarciu Umowy Licencyjnej Sokrates przekazuje 

dane umożliwiające logowanie się do Konta, tj. login i hasło. 

3. Umowa Licencyjna może być zawarta między Sokratesem a Placówką w dowolnej 

formie dopuszczalnej prawem,  w tym na piśmie. Umowa Licencyjna może być zawarta 

również w formie elektronicznej poprzez rejestrację Placówki w Aplikacji,  w trakcie 



której Umowa Licencyjna wraz z Regulaminem jest udostępniania w taki sposób, aby 

Placówka mogła ją przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

Art. 7 

1. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych uregulowany jest 

w Umowie Licencyjnej i jest następujący: 

(a) odpowiedzialność Sokratesa z tytułu rękojmi Aplikacji jest wyłączona. W razie wad 

Aplikacji Sokrates zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ogólnych zasad 

odpowiedzialności kontraktowej i postanowień Umowy Licencyjnej, wyłącznie do 

świadczeń w ramach Usług Technicznych, zgodnie z postanowieniami Umowy 

Licencyjnej;  

(b) w granicach określonych prawem, wyłączona jest odpowiedzialność Sokratesa za 

utracone korzyści; 

(c) w granicach określonych prawem, odpowiedzialność Sokratesa z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy Licencyjnej, w tym w zakresie Dostępu i 

związanych z tym Usług Elektronicznych, ograniczona jest wyłącznie do wysokości 

równowartości Opłaty Subskrypcyjnej za jeden Okres Abonamentowy; 

(d) reklamacje i wszelkie inne roszczenia dotyczące Usług Elektronicznych powinny być 

zgłaszane Sokrates z wykorzystaniem danych wskazanych w Umowie Licencyjnej i 

Regulaminie i będą rozpatrywane przez Sokrates stosownie do przepisów prawa, przy 

uwzględnieniu postanowień Umowy Licencyjnej i  Regulaminu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 8 

1. Aplikacja i czynności w Aplikacji są dostępne w języku polskim. 

2. Regulamin udostępniany jest  w Aplikacji, a także – na każde żądanie – w formie, która 

umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez 

pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.  Regulamin stanowi Załącznik 

do Umowy Licencyjnej. 



3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej 

poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej, przy czym jego zmiana może nastąpić zgodnie z 

ust. 4. 

4. Regulamin może być zmieniony przez Sokratesa, jednostronnie, poprzez udostępnienie 

zmienionego Regulaminu zgodnie  z  ust. 2 zdanie 1 lub przez doręczenie Placówce 

zmienionego regulaminu pisemnie lub w wersji elektronicznej (np. mailowo). W razie 

zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy Licencyjnej, zmiany obowiązują 

Placówkę jeśli nie dokonała ona wypowiedzenia Umowy Licencyjnej w najbliższym 

okresie wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami Umowy Licencyjnej, tj. od nowego 

Okresu Abonamentowego (pierwszego Okresu Abonamentowego po Okresie 

Abonamentowym, w którym udostępniono lub doręczono zmieniony Regulamin), w razie 

braku oświadczenia o niekontynuowaniu Umowy Licencyjnej, zgodnie z postanowieniami 

Umowy Licencyjnej. 

5. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część 

Regulaminu, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.  

 


