
REGULAMIN PROGRAMU ”PREMIA ZA KUMPLA” 
 

Obowiązuje od 01.01.2019 r. 
 

§ I. Organizator Programu 
 

1. Program ”Polecaj i zarabiaj”, zwany dalej Programem, organizowany jest 
przez  Job Impulse Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Ptasia 10, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000258479, oraz Job 
Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Ptasia 10, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000292737, 

 
zwanymi dalej „Organizatorem” (ilekroć w regulaminie mowa jest o Organizatorze 
rozumie się przez to każdego z organizatorów z osobna oraz obu jednocześnie), 
 
a realizowany przez wybrane biura lokalne organizatorów. 

 

 
2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe Uczestników Programu: e-mail, imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, telefon, PESEL/NIP/numer paszportu wraz ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych będą przechowywane i przetwarzane w zakresie i celu 
przeprowadzenia niniejszego Programu w siedzibach i oddziałach Organizatora.  

 
§ II. Uczestnictwo w Programie 

 
1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami 

Programu, które spełniają łącznie poniższe warunki: 
 

a) są obecnie lub były zatrudnione przez Organizatora na umowę cywilnoprawną, 
b) polecą Organizatorowi nowego pracownika – osobę, która nie brała nigdy 

udziału w zleceniach organizowanych na portalu www.strefajob.pl (dalej „Osoba 
polecona”), przy czym: 
- polecenie odbędzie się poprzez wysłanie  na adres e-mail 
polecenia@strefajob.pl zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko osoby 
polecanej, datę i miejsce pierwszego zlecenia 
- zgłoszenie, o którym mowa powyżej zostanie wysłane Organizatorowi przed 
datą zatrudnienia Osoby poleconej u Organizatora, 
- polecenie będzie dotyczyło zatrudnienia na umowę cywilnoprawną celem 
wykonywania czynności zleconej. 

 
2. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z programu przez Uczestnika programu 

jest zawarcie przez Osobę poleconą z Organizatorem umowy cywilnoprawnej oraz 
wykonanie u Klienta Organizatora co najmniej raz czynności zleconej (oba warunki 
muszą być spełnione łącznie).  

3. Każde polecenie weryfikowane jest przez Uczestnika we współpracy z 
Organizatorem pod kątem wcześniejszej rejestracji polecanej osoby w bazie 



Organizatora i ewentualnej wcześniejszej współpracy z Organizatorem. Organizator 
zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji, czy dana Osoba polecana zostanie 
zatrudniona czy nie. 

4. Udział w Programie jest dobrowolny. 
5. Uczestnikowi Programu oraz osobie polecanej przysługuje prawo dostępu do 

dotyczących ich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania 
usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z 
niniejszym Programem. 
 

 
§ III. Czas trwania Programu 

 
1. Program trwa od dnia 01.01.2019 r. do odwołania. 

 
2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu  

w okresie jego trwania nawet jeżeli podjęcie zatrudnienia przez Osobę polecaną, co do 
której formularz zgłoszeniowy został złożony podczas trwania programu, nastąpi po 
zakończeniu programu. 

 
 

§ IV. Zasady nagradzania za polecenie zatrudnienia w Job Impulse Polska Sp.  
z o.o. i Job Outsourcing Sp. z o.o. 

 
1. Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu spełnił warunki, określone w § 

II ust. 1 otrzyma premię, zwaną dalej ”Premią”, w wysokości: 
 

a) za każdą poleconą osobę, która spełni warunki określone w § II ust. 2 - 10 zł brutto. 
 

2. Premie nie kumulują się w odniesieniu do jednej Osoby poleconej. Osoba polecona 
może być polecona tylko przez jedną Osobę polecającą. W przypadku polecenia tej 
samej osoby przez co najmniej dwie Osoby polecające, premię otrzymuje ta osoba, 
która pierwsza poleciła kandydata. Uczestnikowi Programu przysługuje jednorazowa 
premia za każdą Osobę poleconą, której polecił zatrudnienie, bez względu na to, ile 
umów cywilnoprawnych Osoba polecona zawrze z Organizatorem i czy przepracuje 
wielokrotność okresów wskazanych w § II ust. 2. 
 

§ V. Wypłata Premii 
 

1. Należna Premia za polecenie zatrudnienia w Job Impulse Polska Sp. z o.o. i/lub w Job 
Outsourcing Sp. z o.o. wypłacana będzie Uczestnikom Programu wraz z 
wynagrodzeniem w miesiącu następującym po miesiącu kalendarzowym, w którym 
warunki jej otrzymania zostały spełnione. 

2. Premia wypłacana jest w takiej samej formie jak wynagrodzenie z tytułu wykonywania 
umowy cywilnoprawnej. Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest na rachunek bankowy 
Uczestnika Programu, Premia zostanie wypłacona na ten sam rachunek. 

 
 
 
 
 



§ VI. Reklamacje 
 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie Uczestnik Programu może składać 
pisemnie na adres: Job Outsourcing Sp. z o.o., ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań z 
dopiskiem „Reklamacje” lub w formie wiadomości e-mail na adres: 
reklamacje@strefajob.pl 
 

2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego 
zastrzeżenia Uczestnika Programu. 

 
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Programu, adres do 

korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania 
Uczestnika Programu dotyczące sposobu naprawy szkody, a także podpis Uczestnika 
Programu. 

 
4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dokłada 

wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, 
wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 

 
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ich 

wpływu do Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie 
terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego 
reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym  
i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi. 

 
6. Odpowiedź na Reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej 

złożenia. 
 

§ VII. Postanowienia końcowe 
 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibach, oddziałach i biurach 
lokalnych Organizatora. 
 
 

2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej 
dotyczącej działalności Programu z następujących adresów e-mail: 
polecenia@strefajob.pl.  
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
ORGANIZATOR 

 


