
REGULAMIN  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Fundacja świadczy Usługę bezpłatnego dostępu do Portalu (www.nauki.pl) osobom 
zainteresowanym przygotowaniem do sakramentu małżeństwa. 

2. Fundacja prowadzi Portal i jest jego właścicielem. 
3. Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1) Administrator danych osobowych – Fundację; 

2) Dyrektorium – Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, dokument Kościoła Katolickiego 
przyjęty podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 
w dniu 1 maja 2003 r.; 

3) Fundacja – Fundację Rodzinną z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, 
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664060, REGON: 366596590, NIP: 6762523254; 

4) k.c. – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); 

5) Polityka prywatności – informację dla Użytkowników Portalu w jaki sposób ich dane 
osobowe są zbierane i wykorzystywane; 

6) Portal – portal internetowy nauki.pl prowadzony przez Fundację, która jest jego 
właścicielem; 

7) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony 
na Portalu pod adresem: https://nauki.pl/regulamin; 

8) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 
i  oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie 
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego 
rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.); 

9) Usługa/Kurs – elektroniczny dostęp do Portalu umożliwiający skorzystanie przez 
Użytkownika z bezpłatnego świadczenia realizowanego przez Fundację w postaci 
internetowego kursu nauk przedmałżeńskich mających na celu bezpośrednie 
przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa; ww. kurs podzielony jest 
na 13 katechez, z których każda zakończona jest egzaminem; 

10) Użytkownik – osobę fizyczną korzystającą z usługi nupturient, przygotowującą się 
do sakramentu małżeństwa. 

4. Fundacja nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin oraz Politykę prywatności 
przed świadczeniem Usługi na Portalu, a także na żądanie Użytkownika – w taki sposób, 
który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu 
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

5. Fundacja zaleca zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności przed 
skorzystaniem z Usługi. 

6. Regulamin określa w szczególności: 

a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 



b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; 

c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 

d. tryb postępowania reklamacyjnego. 

7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek 
praw Użytkownika przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Użytkownika. W przypadku 
niezgodności postanowień Regulaminu ze wskazanymi przepisami, pierwszeństwo mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy k.c. i ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze 
zm.). 

II. INFORMACJA OGÓLNA O USŁUDZE 

1. Zgodnie z pkt. 34. Dyrektorium w uzasadnionych wypadkach naglących, gdy nie ma już 
możliwości odbycia nawet skróconej katechezy przedmałżeńskiej, duszpasterz zobowiązany 
jest w sumieniu do przygotowania kandydata przez osobiste rozmowy i podaną lekturę, 
co  zakończy się stosownym sprawdzeniem stanu jego wiedzy; ten sprawdzian należy 
potwierdzić zaświadczeniem, które będzie dołączone do protokołu przedślubnego.  

2. Decyzja o uznaniu zaświadczenia, o którym mowa w pkt. I.1. Regulaminu, należy do księdza 
udzielającego ślubu narzeczonym. Po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją narzeczonych 
może on zdecydować, iż ww. zaświadczenie pozwala na  zwolnienie z całości lub części 
przygotowania do sakramentu małżeństwa. 

3. Po zakończeniu Kursu Użytkownik pobiera z Platformy raport o nazwie: „Potwierdzenie 
odbycia kursu dla narzeczonych nauki.pl.”. 

III. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUGI 

1. Usługa znajdująca się w ofercie Portalu jest bezpłatna. Korzystanie z Portalu nie wymaga 
żadnych opłat ze strony Użytkowników. 

2. Przed wygenerowaniem zaświadczenia, o którym mowa w pkt. II.4. Regulaminu, 
Użytkownik otrzyma informację z prośbą o przekazanie darowizny na rzecz Fundacji, jednak 
jest ona całkowicie dobrowolna i Użytkownik ma możliwość jej pominięcia przed 
otrzymaniem ww. zaświadczenia. 

3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest rejestracja na Portalu (https://nauki.pl) oraz akceptacja 
postanowień Regulaminu, z którym należy zapoznać się przed odbyciem Kursu. 

4. Z chwilą rejestracji na Portalu między stronami dochodzi do zawarcia umowy o 
świadczenie usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz treścią zawartą w 
poszczególnych zakładkach umieszczonych na Portalu. 

5. Użytkownik może skorzystać z Usługi od momentu dokonania rejestracji na Portalu.  

6. Korzystanie z Kursu możliwe jest po każdorazowym zalogowaniu się na konto Użytkownika 
za pomocą hasła. 

7. Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z Usługi w każdej chwili. Postanowienia 
pkt. VI. Regulaminu stosuje się odpowiednio. 



8. W razie przedterminowego zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usługi, wpłacone 
przez niego dobrowolne środki na rzecz Fundacji, o których mowa w pkt. III.2. Regulaminu, 
nie są mu zwracane. 

9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta na Portalu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, nauczaniem Kościoła Katolickiego, normami społecznymi 
i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami etyki, poszanowaniem dóbr 
osobistych oraz praw własności intelektualnej osób trzecich, a w szczególności do:  

a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników; 

b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników; 

c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta na Portalu, w tym 
także przekazywania im danych koniecznych do logowania na konto Użytkownika 
na Portalu; 

d. bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu; 

e. przekazywania danych zgodnie z istniejącym stanem faktycznym; 

f. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

10. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody Fundacji, przenieść na osobę trzecią praw 
i  obowiązków wynikających z korzystania z Portalu, jak również odsprzedawać osobom 
trzecim prawa do korzystania z takich praw. 

11. Użytkownik zwalnia Fundację z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z dostarczaną 
przez niego treścią na Portalu lub w Internecie, w tym  także w razie nieprzestrzegania przez 
niego pkt. III.9. Regulaminu, w szczególności zaś w przypadku roszczeń wysuwanych wobec 
Fundacji lub dochodzonych przeciwko niej przez osoby trzecie. 

IV. ŚWIADCZENIE USŁUGI 

1. Fundacja świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem. 

2. Celem Fundacji jest umożliwienie Użytkownikowi odbycia Kursu. 

3. Fundacja świadczy na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach wskazanych 
w Regulaminie. 

4. Fundacja utrwali, zabezpieczy i udostępni Użytkownikowi treść zawieranej umowy 
o  świadczenie usług poprzez: udostępnienie Regulaminu na Portalu, wysłanie 
Użytkownikowi zwrotnej wiadomości e-mail w celu potwierdzenia jego rejestracji na Portalu 
na wskazany przez niego adres e-mail wraz z kopią Regulaminu. 

5. Informacja o oferowanej Usłudze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. 

6. Fundacja nie przekazuje danych Użytkownika osobom trzecim. 

7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. sposób w jaki Użytkownicy korzystają z treści edukacyjnych udostępnianych przez 
Portal; 

b. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych 
przepisów prawa; 

c. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet oraz za skutki ich wykorzystania; 



d. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w System 
teleinformatyczny Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe. 

8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych korzystaniem 
z Usługi przez Użytkownika lub osobę trzecią, o której mowa w pkt. III.9. lit. c. Regulaminu 
oraz pkt. III.10. Regulaminu, w sposób sprzeczny w szczególności z pkt. III.9. Regulaminu. 

9. Fundacja nie jest zobowiązana do sprawdzania treści wprowadzanych i przetwarzanych 
przez Użytkownika lub osobę trzecią, o której mowa w pkt. III.9. lit. c. Regulaminu oraz pkt. 
III.10. Regulaminu, do Systemu teleinformatycznego Fundacji. W razie pozyskania przez 
Fundację informacji o bezprawnym charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub 
ww. osobę trzecią, Fundacja może usunąć taką treść i/lub pozbawić Użytkownika lub ww. 
osobę trzecią dostępu do Portalu. W takim przypadku Fundacja nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za usunięcie ww. treści i pozbawienia Użytkownika lub ww. osoby trzeciej 
dostępu do Portalu. 

10. Fundacja zastrzega prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu 
teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie 
Użytkownikowi korzystania z Usługi.  

11. Fundacja zobowiązuje się do podjęcia właściwych środków technicznych i organizacyjnych 
w  celu zapewnienia bezpieczeństwa oferowanej przez siebie Usługi, w szczególności przed 
wyciekiem danych osobowych Użytkownika związanym z atakiem z użyciem szkodliwego 
oprogramowania (malware, wirusy, robaki itp.), kradzieżą tożsamości, kradzieżą, 
wyłudzeniem, modyfikacją bądź niszczeniem danych, blokowaniem dostępu do usług (mail 
bomb, DoS oraz DDoS19), spamem, atakami socjotechnicznymi (np. phishing). Stosowane 
przez Fundację techniki zabezpieczenia kont i korespondencji, w szczególności w  postaci 
oprogramowania antywirusowego, służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa. 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Usługi to: 

a. dostęp do Internetu; 

b. procesor: 900 MHz Intel Pentium III (a także jego odpowiednik lub nowsza wersja); 

c. system operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (wszystkie 
stabilne platformy); 

d. pamięć: 256MB RAM lub większa; 

e. rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa; 

f. głębia kolorów: 16 bit (high color) lub wyższa; 

g. dźwięk: karta dźwiękowa (odpowiednik Sound Blaster); 

h. grafika: DirectX 9 zintegrowany chip wideo komaptybilny z 128 MB Ram (zalecana 
oddzielna karta graficzna 64 MB kompatybilna z DirectX 9); 

i. przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 10, Safari 4.0, Chrome 9, Opera 10 
(wymagania minimalne, zalecana jest najnowsza przeglądarka Firefox); 

j. dodatki: Flash Player 8 lub wyższy; 

k. obsługa cookies: włączone; 

l. Javascript: włączone. 



VI. REKLAMACJA 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych 
z funkcjonowaniem Portalu. 

2. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@nauki.pl lub listownie 
na adres: Fundacja Rodzinna, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków. 

3. W reklamacji należy podać co najmniej: 

a. imię i nazwisko Użytkownika; 

b. datę rozpoczęcia lub ukończenia Kursu; 

c. przedmiot reklamacji; 

d. uzasadnienie reklamacji. 

4. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej doręczenia. 

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez 
Użytkownika w reklamacji. 

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. VI.4. Regulaminu 
w  przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka 
przeszkody wynikłe z przyczyn niezależnych od Fundacji (awarie sprzętu, sieci internetowej 
itp.). 

7. Fundacja zastrzega sobie ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania 
od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika 
każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji na co Użytkownik wyraża zgodę. 

8. Fundacja informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez 
Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach 
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, 
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów 
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów: 

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych 
niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku 
prawnego pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem. Przekazane dane osobowe 
są wykorzystywane przez Fundację wyłącznie do świadczenia Usługi i nie są przekazywane 
osobom trzecim. 

2. Danymi osobowymi, o których mowa w pkt. VII.1. Regulaminu są w szczególności: 

a. imię i nazwisko; 

b. data urodzenia; 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


c. adres e-mail; 

d. numer telefonu; 

e. […]. 

3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja, tj. Fundacja Rodzinna z siedzibą 
w  Krakowie, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664060, REGON: 
366596590, NIP: 6762523254. 

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie 
z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu 
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w 
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej 
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania.  

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, w szczególności dane osobowe 
o których mowa w pkt. VII.2. Regulaminu, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, 
zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. 

6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności  z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dyrektywy 2002/58/We 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej. 

7. Portal może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika 
podczas korzystania Portalu, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Pliki cookies nie zawierają 
żadnych danych osobowych a zbierane są w szczególności w celu zwiększania jakości 
prezentowanych treści i świadczonej Usługi na Portalu. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce 
Polityka prywatności. 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wraz z treścią zawartą w zakładkach:, Zapisy, Program Kursu, Zaloguj, Polityka 
prywatności stanowią integralną część umowy świadczenia usług zawieranej pomiędzy 
Fundacją a Użytkownikiem. Strony związane są treścią Regulaminu i informacjami 
zawartymi w zakładkach obowiązującymi w dacie zawarcia umowy. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Zmiany Regulaminu udostępniane są Użytkownikowi na Portalu pod adresem: https://
nauki.pl/regulamin i wchodzą w życie w dniu ich publikacji.


