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1. Wstęp  

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) zawiera opis zasad i warunków udziału w „Programie 

Poleceń Pracowników MR JOB” (dalej: „PPP” lub „Program”) obowiązującym w MR JOB Agencja 

Pracy Tymczasowej Sp. o.o. (dalej: „MR JOB”). 

Celem PPP jest nawiązanie współpracy z pracownikami MR JOB aktualnie oddelegowanymi do 

pracy w Niemczech (dalej: „PO”), którzy poprzez polecanie kandydatów (dalej: „PK”), nie 

związanych wcześniej z MR JOB, otrzymają prowizję w przypadku zatrudnienia oraz 

oddelegowania do pracy na terenie Niemiec  takiego kandydata przez MR JOB. 

PPP funkcjonuje tylko poprzez dedykowany portal MR JOB (dalej: „Portal”) znajdujący się pod 

adresem: www.mrjob.pl/ppp 

Program obowiązuje od dnia … 2017 r. do dnia … 2018 r. 

2. Warunki uczestnictwa w Programie Poleceń Pracowników MR JOB  

 

2.1. W Programie jako osoba polecająca może wziąć udział pracownik zatrudniony i  oddelegowany 

do pracy na terenie Niemiec przez MR JOB (PO). 

2.2. Warunkiem udziału PO w Programie jest akceptacja Regulaminu. Akceptacja Regulaminu 

następuje podczas procedury zgłaszania kandydata do pracy na Portalu stronie 

www.mrjob.pl/ppp 

2.3. Polecanym Kandydatem do pracy (w skrócie PK) może być każda  osoba fizyczna, mająca 

miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z 

warunkami Programu.  

2.4. W Programie jako polecony do MR JOB kandydat do pracy (PK) nie może wziąć udziału: 

a) obecny lub były pracownik tymczasowy, zleceniobiorca lub pracownik MR JOB oraz jego 

najbliższa rodzina (tj. wstępni (rodzice), zstępni (dzieci), rodzeństwo, małżonkowie i najbliższa 

rodzina małżonków);  

b) obecny lub były pracownik lub współpracownik firmy zewnętrznej będącej dostawcą usług 
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outsourcingu kadry dla MR JOB; 

c) obecny lub były pracownik lub współpracownik podmiotu zajmującego się wyszukiwaniem na 

rynku pracy kandydatów do pracy i kojarzeniem ich z potencjalnym pracodawcą na terenie 

Niemiec, z którym MR JOB zawarła umowę na świadczenie tego rodzaju usług na rzecz MR JOB.  

2.5. W sytuacjach opisanych poniżej PK nie zostaną zakwalifikowani do Programu Poleceń 

Pracowników MR JOB, a tym samym PO ich polecająca nie będzie uprawniona do wypłaty 

prowizji z tytułu polecenia:  

a) polecany kandydat sam zgłosił się do MR JOB – celem uzyskania zatrudnienia tymczasowego lub 

zlecenia – w ciągu 6 miesięcy przed dokonaniem przez osobę polecającą polecenia jego 

kandydatury;  

c) polecany kandydat nie wiedział przed zgłoszeniem jego kandydatury w Programie o fakcie bycia 

poleconym na dane stanowisko do MR JOB;  

d) polecany kandydat jest byłym lub obecnym kandydatem do pracy w MR JOB, który brał udział w 

procesie rekrutacji MR JOB w ciągu 6 miesięcy przed dokonaniem przez osobę polecającą 

polecenia jego kandydatury.  

e)Polecany  Kandydat był zatrudniony  w MR JOB w dowolnym czasie  w przeszłości. 

 

 

3. Zgłaszanie potencjalnego kandydata  

 

3.1. PO przekazuje dane kontaktowe poleconego kandydata (PK) tylko za pośrednictwem 

formularza online Portalu. 

3.2. Po zgłoszeniu kandydata PO otrzymuje potwierdzenie mailowe o wysłaniu zgłoszenia. 

3.3. Polecony kandydat (PK) musi poświadczyć, że został polecony przez PO oraz złożyć pisemne 

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez MR JOB dla celów 

rekrutacji w ramach Programu.  

3.4. Zgłoszenie musi zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby polecającej (numer telefonu, adres zamieszkania i 

adres do korespondencji oraz adres e-mail);  

2) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby polecającej (przesłaną np. w formie 

załączonego do wiadomości e-mail skanu podpisanej zgody) o następującej treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MR JOB Agencja Pracy 

Tymczasowej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy podanych w niniejszej wiadomości e-mail i w 

załącznikach do niej w celu przystąpienia przeze mnie do Programu Poleceń Pracowników MR 

JOB, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i 

postanowieniami Regulaminu Programu Poleceń Pracowników MR JOB”.  

3) imię i nazwisko polecanego kandydata;  

4) dane kontaktowe polecanego kandydata (numer telefonu, adres zamieszkania i adres do 

korespondencji oraz adres e-mail);  

5) pisemne oświadczenie osoby polecającej o wyrażeniu przez polecanego kandydata zgody na 

udostępnienie jego danych osobowych (przesłanego np. w formie załączonego do wiadomości 

e-mail skanu oświadczenia) o następującej treści:  

„Oświadczam, że uzyskałem/-łam od kandydata, którego polecam w ramach Programu Poleceń 

Pracowników MR JOB, zgodę na udostępnienie MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Legnicy jego danych osobowych oraz na ich przetwarzanie przez MR JOB Agencja 



Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. dla celów przystąpienia przeze mnie do Programu Poleceń 

Pracowników MR JOB i realizacji postanowień Programu Poleceń Pracowników MR JOB, 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz 

postanowieniami Regulaminu Programu Poleceń Pracowników MR JBOB”.  

6) stanowisko, na które kandydat jest polecany;  

7) CV polecanego kandydata wraz z jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartą pod 

CV i podpisem polecanego kandydata. W/w zgoda powinna przyjąć następujące brzmienie;  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MR JOB Agencja Pracy 

Tymczasowej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy na potrzeby zgłoszenia polecenia mojej osoby w 

ramach Programu Poleceń Pracowników MR JOB i realizacji tego programu, w szczególności na 

potrzeby przeprowadzenia przez MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. procesu 

rekrutacji mojej osoby, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych i postanowień Regulaminu Programu Poleceń Pracowników MR JOB”.  

3.5. W ciągu 5 dni PO otrzymuje informacje drogą mailową o zakwalifikowaniu poleconego 

kandydata do Programu. 

3.6. PO otrzymuje informację drogą mailową o fakcie zatrudnienia kandydata lub udzielenia mu 

zlecenia. 

3.7. PK poleceni w jakikolwiek inny sposób lub bez przedłożenia wymaganych 

dokumentów/informacji nie będą brani pod uwagę przez MR JOB. 

 

4. Warunki płatności wynagrodzenia prowizyjnego 

 

4.1. Prowizja jest naliczana tylko za faktycznie przepracowane przez PK godziny pracy na terenie 

Niemiec. 

4.2. Wysokości prowizji jest obliczana z uwzględnieniem następujących stawek:  

a) polecony kandydat (PK) bez znajomości języka niemieckiego lub znający jedynie podstawowe 

zwroty – stawka bazowa wynosi 0,3 euro/godzinę 

b) polecony kandydat (PK) ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A1,A2, B1, B2 – 

stawka bazowa wynosi 0,6 euro/godzinę 

MR JOB zastrzega sobie prawo oceny znajomości języka niemieckiego u każdego poleconego 

kandydata. 

4.3. Maksymalny okres, za który naliczana będzie prowizja, wynosi 6 miesięcy od dnia zatrudnienia 

PK lub udzielenia mu zlecenia. 

4.4. Wysokość prowizji będzie wyliczana jako stawka prowizji pomnożona przez liczbę godzin 

wypracowaną przez PK w danym miesiącu. 

4.5. Warunkiem wypłaty prowizji oraz objęcia Programem jest aktualne zatrudnienie PO w MR JOB. 

4.6. PO otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne za poleconego kandydata (PK) w kolejnym miesiącu 

razem ze swoim  wynagrodzeniem. 

4.7. Prawo do otrzymania prowizji pracownik MR JOB (PO) traci z chwilą: 

a) rozwiązania umowy o pracę przez PO lub z jego winy 

b) nie przedłużenia umowy o pracę przez PO 

c) odmowy kontynuacji pracy przez PO 

d) zwolnienia dyscyplinarnego PO 

e) rozwiązania umowy o prace z PO za porozumieniem stron   

f) przebywania PO na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 7 dni  



4.8. Prawo do otrzymania prowizji PO zachowuje w przypadku, gdy jego umowa z MR JOB zostanie 

rozwiązana na wniosek MR JOB, w związku z brakiem możliwości oddelegowania PO do pracy 

w Niemczech (brak zleceń w MR JOB). 

 

 

5. Dodatkowe informacje  

 

5.1 Wszystkie rodzaje stanowiska na jakie rekrutuje MR JOB, publikowane na stronie internetowej 

MR JOB w zakładce „…” są objęte Programem Poleceń Pracowników MR JOB.  

5.2 W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba poleca tego samego kandydata, liczy się data i czas 

dokonania takiego polecenia. Oznacza to, że jeśli kandydat zostanie zatrudniony przez MR JOB, 

nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza zarekomendowała tego kandydata.  

5.3 Ważność danego polecenia przez osobę polecająca wynosi 3 miesiące od momentu polecenia 

kandydata w sposób wskazany w Programie Poleceń Pracowników MR JOB. 

5.4. Dane osobowe osób polecających (PO) oraz polecanych kandydatów (PK) w ramach Programu 

Poleceń Pracowników MR JOB są podawane przez osoby polecające i polecanych kandydatów 

dobrowolnie. MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przy ul. 

Biskupiej 1, 59-220 Legnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …, jako administrator tych danych przetwarza dane 

osobowe osób polecających oraz polecanych kandydatów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mają 

możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz mogą żądać ich poprawienia 

lub zmiany.  

5.5. Regulamin Programu Poleceń Pracowników MR JOB pozostaje w mocy od dnia … 2017 roku do 

dnia … 2018 r.  

5.6. Zasady i warunki wyrażone w Regulaminie Programu Poleceń Pracowników MR JOB mogą 

zostać zmienione, wstrzymane lub odwołane przez MR JOB w każdym czasie, bez podania 

przyczyny.  

5.7 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle postanowień niniejszego Regulaminu Programu Poleceń 

Pracowników MR JOB będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby MR JOB.  

5.8 Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z Programem Poleceń Pracowników MR JOB należy 

kierować na adres: …@mrjob.pl.  

5.9 Pomiędzy MR JOB a osobą polecającą (PO) zostanie podpisany dokument, który będzie 

podstawą do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu polecenia kandydata (PK) w 

ramach Programu Poleceń Pracowników MR JOB. 

5.10. Regulamin Programu Poleceń Pracowników MR JOB dostępny jest w działach rekrutacji MR 

JOB oraz na stronie internetowej: www.mrjob.pl/ppp. 
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