Regulamin Programu Poleceń

§1. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Programu Poleceń (zwanego dalej „Programem”) jest Carework Sp. z o. o. Plus
Sp. k. z siedzibą w 45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 13, posiadająca numer NIP
7561980057 oraz REGON 366026556, legitymująca się Certyfikatem Agencji Pracy nr 16503
wydanym przez Marszałka Województwa Opolskiego (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Celem Programu Poleceń jest wsparcie pracowników rekrutacji Organizatora w poszukiwaniu
osób zainteresowanych podjęciem pracy w ramach umowy z Organizatorem.
3. Program Poleceń oferuje jednorazową wypłatę wynagrodzenia na rzecz osoby polecającej,
zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
4. Program Poleceń realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§2. Warunki uczestnictwa w Programie Poleceń
1. W Programie – jako strona polecająca – uczestniczyć mogą pracownicy tymczasowi
(zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę tymczasową oraz świadczący pracę tymczasową na
podstawie umowy zlecenia), którzy podjęli oraz kontynuują pracę na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach umowy zawartej z Organizatorem (osoby aktualnie zatrudnione).
2. W Programie – jako strona polecana – uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które
ukończyły 18 rok życia najpóźniej w dniu złożenia formularza polecenia.
§3. Procedura polecenia
1. Polecenie pracownika odbywa się za pośrednictwem formularza polecenia, który dostępny jest
w biurze Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.careworkplus.pl. Wzór
formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Prawidłowo wypełniony formularz polecenia powinien zostać osobiście przekazany
pracownikowi biura.
3. Warunkiem koniecznym do uznania formularza polecenia za prawidłowo wypełniony jest:
a. Dokładne oznaczenie strony polecającej (imię i nazwisko, numer paszportu lub
dowodu osobistego, nazwa zakładu pracy);
b. Dokładne oznaczenie strony polecanej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, data urodzenia);
c. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą
w formularzu);
d. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu przez osobę polecaną zgody na przekazanie jego
danych osobowych Organizatorowi oraz ich przetwarzanie (zgodnie z formułą zawartą
w formularzu).
4. Jeden formularz polecenia dotyczyć może tylko jednego polecanego pracownika.
5. Każda osoba spełniająca kryteria określone w §2. niniejszego regulaminu uprawniona jest do
złożenia dowolnej liczby formularzy poleceń.
6. Po prawidłowym przekazaniu formularza organizator kontaktuje się z osoba polecaną –
w miarę pojawiającego się zapotrzebowania kadrowego.
7. Jeśli pomiędzy organizatorem a osobą poleconą nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę
tymczasową lub umowy zlecenia dotyczącej świadczenia pracy tymczasowej (bez względu na
przyczynę jej nie zawarcia) osoba polecająca nie nabywa prawa do żądania od organizatora
jakichkolwiek roszczeń z tytułu udziału w Programie Poleceń.

8. W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba poleca tego samego kandydata, liczy się data i czas
dokonania takiego polecenia. Oznacza to, iż ewentualną premię otrzyma ta osoba, która jako
pierwsza zarekomendowała danego kandydata.
§4. Premia za skuteczne polecenie pracownika
1. Premia w ramach Programu Poleceń przysługuje wyłącznie w sytuacji, kiedy skutecznie
polecony kandydat podejmie zatrudnienie u Organizatora Programu oraz ukończy 30-dniowy
próbny okres zatrudnienia.
2. Premia przysługuje wyłącznie tym polecającym, którzy w dniu wypłacenia przysługującej mu
zgodnie z niniejszym regulaminem premii wykonują pracę na rzecz Organizatora. Osobą, które
wcześniej zakończą współpracę z Organizatorem premia nie przysługuje.
3. Premia wypłacana jest jednorazowo, w kwocie 70,00 zł brutto za każdą skutecznie polecona
osobę, która spełnia pozostałe warunki niniejszego regulaminu.
4. Wypłata premii następuje w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, następującym po spełnieniu
opisanych wyżej warunków, łącznie z wynagrodzeniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
kalendarzowych od wystąpienia zdarzeń koniecznych do otrzymania premii.
5. Premia w ramach Programu Poleceń podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. Uiszczenie odpowiednich danin leży po stronie Organizatora.
§5. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe osób polecających oraz polecanych w ramach Programu Poleceń są podawane
przez osoby polecające i polecanych kandydatów dobrowolnie.
2. Administratorem danych jest Carework Sp. z o. o. Opieka Sp. k. z siedzibą w 45-062 Opole, ul.
Tadeusza Kościuszki 13, posiadająca numer NIP 7561980057 oraz REGON 366026556,
legitymująca się Certyfikatem Agencji Pracy nr 16503 wydanym przez Marszałka Województwa
Opolskiego.
3. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania dostępu do swoich danych
osobowych oraz mogą żądać ich poprawienia lub zmiany.
§5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje
bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez
podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu, w każdym czasie
oraz bez podania przyczyny.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu Poleceń oraz powstałe na podstawie
niniejszego regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane według
prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Odpowiedzi na zapytania związane z programem udzielane będą przez pracowników
Organizatora osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Przekazanie organizatorowi formularza polecenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, oznacza jego akceptację.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Załącznik nr 1
WNIOSEK PREMIOWY/ЗАЯВА НА ПРЕМІЮ
Dane pracownika polecającego/Дані працівника, що рекомендує:
_________________________________________________________________________________
(nazwisko, imię/прізвище, ім’я)

_______________________________________________________ _________________________
(nr paszportu-numer dowodu osobistego/номер паспорта-номер посвідки особи)

(miejsce pracy/місце праці )

Dane osoby polecanej do pracy/ Дані особи рекомендованої до праці:
Nazwisko
Прізвище

Imię
Ім’я

Nr paszportu
Номер паспорту

Wnioskuję o przyznanie mi premii z tytułu polecenia kandydata do pracy/Клопочу про
надання мені премії з приводу рекомендації кандидата на роботу.
Uwaga/Увага: Premia jest przyznawana po pełnym miesiącu przepracowanym przez osobę
polecaną/Премія призначається після повного місяця праці особи, яку рекомендували.
______________________________

________________________________________

(miejscowość, data/населений пукт, дата)

(podpis pracownika, który poleca/підпис працівника, що рекомендує)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Надаю згоду на перетворення моїх персональних
даних для потреб необхідних для реалізації
рекрутингового процесу (відповідно до Закону з дня
29.08.1997 року про Захист Персональних Даних;
текст об’єднаний: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
____________________________________________
(podpis osoby, która poleca/підпис особи, яка рекомендує)

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych
osobowych Agencji pracy Carework Sp. z o. o. Plus
Sp. k. oraz na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Надаю згоду на передачу моїх персональних даних
Агенції праці Carework Sp. z o. o. Plus Sp. k. та на
перетворення моїх персональних даних для потреб
необхідних для реалізації рекрутингового процесу
(відповідно до Закону з дня 29.08.1997 року про
Захист Персональних Даних; текст об’єднаний: Dz. U.
2016 r. poz. 922).
____________________________________________
(podpis osoby poleconej/підпис особи, яку рекомендували)

Opinia przedstawiciela Carework/Висновок представника Carework:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_________________________________

______________________________________

(miejscowość, data/населений пункт, дата)

(podpis przedstawiciela Carework/підпис предствника Carework)

