
REGULAMIN PROGRAMU PŁATNYCH POLECEŃ 

 

Za płatne polecenie kandydata w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się przekazanie firmie 

Polscy Inżynierowie informacji zawartych w formularzu polecenia umożliwiających zaangażowanie 

polecanego kandydata w prowadzony proces rekrutacyjny.

 

  §1 Uczestnicy Program Płatnych Poleceń.

1. Uczestnikiem Programu Płatnych Poleceń organizowanego przez firmę Polsc

może zostać każda osoba fizyczna niebędąca pracownikiem firmy Polscy Inżynierowie.

2. Z Programu Płatnych Poleceń Wyłączone są podmioty gospodarcze, w szczególności 

posiadające status agencji rekrutacyjnej.

 

  §3 Zasady zakwalifikowania do nagr

1. Uprawniony do otrzymania nagrody z tytułu uczestnictwa w Programie Płatnych Poleceń jest 

jego uczestnik, który za pomocą właściwego formularza przekazał informacje na temat 

polecanego kandydata a dodatkowo zostaną spełnione poniższe warunki.

2. Rekomendowany kandydat spełnia kryteria poszukiwań wyszczególnione w profilu 

poszukiwanego kandydata.

3. Rekomendowany kandydat nie znajduje się w bazie danych firmy Polscy Inżynierowie oraz 

nie został wcześniej rekomendowany przez innego uczestnika programu. 

4. Rekomendowany kandydat nie wysyłał wcześniej swojej aplikacji bezpośrednio do klienta 

firmy Polscy Inżynierowie.

 

§4 Warunki uzyskania nagrody z tytułu Płatnego Polecenia Kandydata.

1. Przekazanie informacji dotyczących polecanego kandydata za pomocą formularza 

2. Zaangażowanie poleconego kandydata w proces rekrutacyjny i jego akceptacja przez klienta 

firmy Polscy Inżynierowie.

3. Zatrudnienie polecanego kandydata przez klienta firmy Polscy Inżynierowie uprawnia 

uczestnika programu do otrzymania 50% wartości

4. Przepracowanie przez poleconego kandydata okresu próbnego określonego każdorazowo w 

poszczególnych projektach rekrutacyjnych i kontynuacja zatrudnienia kandydata uprawnia 

uczestnika programu do otrzymania kolejnych 50% wartości nagrody.
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5. Uzyskanie nagrody z tytułu Płatnego Polecenia Kandydata przysługuje uczestnikowi 

programu jeżeli rekomendowany przez niego kandydat zostanie zatrudniony w ciągu 12 

miesięcy od daty jego rekomendacji.  

 

§5 Sposób wypłaty nagrody. 

 

1. Nagroda należna z tytułu Płatnego Polecenia Kandydata jest wypłacana w oparciu o Umowę 

Zlecenie. 

2. Uprawniony do otrzymania nagrody jest zobowiązany dostarczyć organizatorowi programu w 

ciągu 7 dni od decyzji o przyznaniu nagrody niezbędne dane potrzebne do sporządzenia 

Umowy Zlecenia. W przypadku braku dostarczenia powyższych danych organizator ma prawo 

do niewypłacenia przyznanej nagrody. 

 

§6 Postanowienia końcowe. 

1. Wzięcie udziału w programie Płatnego Polecenia Kandydata oznacza akceptację regulaminu. 

2. Wszystkie kwestie sporne oraz nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator 

programu. 

 

 

 

 

 

 

 


