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1. PRZEDMIOT REGULAMINU 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) zawiera zasady na jakich można 

przystąpić do „Programu Poleceń Pracowników MR JOB” (dalej jako: „Program”), 

który obowiązuje dla pracowników delegowanych do Niemiec przez  MR JOB. 

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o MR JOB rozumie się przez to spółkę            MR 

JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (kod 59-220) przy 

ul. Biskupiej 1, KRS 0000484197, który jest organizatorem Programu. 

3. Celem Programu jest podnoszenie wskaźników zatrudnienia oraz zwiększanie 

stażu współpracy z MR JOB przez jego pracowników poprzez tworzenie systemu 

poleceń wspomagających stałą rekrutację powadzoną przez MR JOB. 

4. Program prowadzony jest tylko poprzez dedykowany portal MR JOB znajdujący się 

pod adresem: www.mrjob.pl/ppp (dalej: „Portal”). 

5. Program obowiązuje od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.06.2020 r., 

6. Program skierowany jest wyłącznie do stanowisk specjalistycznych typu:  

Elektryk, Spawacz, Monter, Brukarz, Operator koparki, Malarz, Stolarz itp. 

stanowiska niespecjalistyczne w szczególności: Pracownik produkcji, Pakowacz, 

Pracownik magazynu, nie są objęte Programem.  

 

 

 

 

2.  MOMENT PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU  

 

http://www.mjob.pl/ppp
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1. Za moment przystąpienia do Programu przyjmuje się podpisanie niezbędnych 

dokumentów  (umowy o świadczenie usług, dokumentów dotyczących danych 

osobowych oraz odebrania od MR JOB upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych kandydatów do pracy).  

W celu podpisania dokumentów należy dokonać zgłoszenia drogą mailową chęci 

przystąpienia przez siebie do Programu, poprzez wysłanie maila na adres 

ppp@mrjob.pl, 

 

 

 

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  

 

1. Uczestnikiem Programu (dalej jako: „Uczestnik Programu”) może być osoba, która 

spełnia łącznie następujące warunki:   

a) Aktualnie jest pracownikiem zatrudnionym przez MR JOB lub inną 

spółkę powiązaną osobowo lub kapitałowo z MR JOB; 

b) jest pracownikiem, który dla podmiotów wymienionych w lit. a) powyżej 

świadczył pracę przez co najmniej 168 godzin licząc od daty zatrudnienia w 

MR JOB.  

c) zaakceptowała Regulamin, który znajduje się pod adresem: 

www.mrjob.pl/ppp; 

d) podpisała z MR JOB umowę zlecenia „dot. promocji zatrudnienia w MR 

JOB”   

e) załączyła formularz zgody polecanego kandydata na przetwarzanie jego 

danych osobowych zgodnie z wzorem załączonym do Regulaminu. 

 

2. Polecanym kandydatem może być osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w 

Polsce, która w dniu dokonania zgłoszenia przez Uczestnika Programu ukończyła 18 

lat.   

 

3.  Polecanym kandydatem nie może zostać osoba, która spełnia choćby jeden z 

poniższych warunków: 

a) zgłosiła się do MR JOB – celem nawiązania współpracy – w ciągu 6 miesięcy 

przed dokonaniem przez Uczestnika Programu zgłoszenia jej kandydatury;  

b) nie wyraziła zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

przyszłych rekrutacji na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

Regulaminu (w takim przypadku dane osobowe kandydata są 

automatycznie usuwane i nie są przetwarzane przez MR JOB); 

c) przed dokonaniem zgłoszenia znajdowała się w bazie kandydatów do 

pracy prowadzonej przez MR JOB i brała udział w procesie rekrutacji 

MR JOB w ciągu 6 miesięcy przed dokonaniem przez Uczestnika 

Programu zgłoszenia jej kandydatury;  

d) przed dokonaniem zgłoszenia współpracowała z MR JOB;  

mailto:ppp@mrjob.pl
http://www.mjob.pl/ppp
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W sytuacjach opisanych powyżej polecany kandydat nie zostanie 

zakwalifikowany do Programu, a tym samym Uczestnik Programu nie będzie 

uprawniony do wypłaty prowizji. 

 

4. PROCEDURA ZGŁASZANIA POTENCJALNYCH KANDYDATÓW  

 

1. Uczestnik Programu przekazuje dane osobowe poleconego kandydata tylko 

za pośrednictwem formularza online na Portalu  (www.mrjob.pl/ppp) 

2. Po zgłoszeniu polecanego kandydata Uczestnik Programu otrzymuje na skrzynkę 

poczty elektronicznej potwierdzenie o wysłaniu zgłoszenia. 

3. Zgłoszenie polecanego kandydata musi zawierać: 

a) Wymagane dane zawarte w formularzu dostępnym na stronie 

www.mrjob.pl/ppp  

b) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych polecanego 

kandydata na formularzy stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu; 

 

4. po otrzymaniu Zgłoszenia następuję weryfikacja kandydata zgodnie z pkt. 3.3 

niniejszego regulaminu.  

5. W ciągu 5 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia polecanego 

kandydata Uczestnik Programu otrzymuje informacje drogą mailową o 

zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu poleconego kandydata do Programu. 

6. Uczestnik Programu otrzymuje informację drogą e-mailową o fakcie nawiązania 

współpracy z polecanym kandydatem. 

 

5.WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA PROWIZYJNEGO 

 

1. Na warunkach określonych poniżej Uczestnikowi Programu przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie prowizyjne w przypadku spełniania łącznie następujących 

przesłanek: 

a) Uczestnik Programu dokonał skutecznego zgłoszenia polecanego kandydata; 

b) Uczestnik Programu podpisał z MR JOB umowę zlecenia „dot. promocji 

zatrudnienia w MR JOB”   

c) Kandydat został zaakceptowany  do programu zgodnie z pkt. 3.3 niniejszego 

regulaminu.  

d) Polecany kandydat nawiązał współpracę z MR JOB lub podmiotem 

powiązanym kapitałowo lub osobowo z MR JOB w okresie nie dłuższym niż 3 

miesiące od dnia dokonania zgłoszenia przez Uczestnika Programu; 

e) Polecany kandydat przepracował co najmniej 168 godzin od dnia rozpoczęcia 

pracy w MR JOB, przy czym dla liczenia czasu aktywności zawodowej 

uwzględnia się wyłącznie godziny faktycznego wykonywania czynności na 

terenie Niemiec zatwierdzone przez pracodawcę użytkownika, na rzecz 

http://www.mjob.pl/ppp
http://www.mjob.pl/ppp
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którego wykonywana była praca (do wskazanego czasu nie są wliczane 

nieobecności, choćby były usprawiedliwione np. urlopy, czas przestoju); 

f) Uczestnik Programu kontynuuje zatrudnienie w ramach umowy z MR JOB na 

dzień wypłaty prowizji, za wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyny ustania 

zatrudniania leżą wyłączne po stronie MR JOB. 

 

3. Prawo do otrzymania prowizji Uczestnik Programu traci z chwilą: 

a) Rozwiązania umowy o pracę przez polecanego kandydata w jakimkolwiek 

trybie lub złożenia wypowiedzenia umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron 

stosunku pracy lub nieprzedłużenia umowy o pracę przez którąkolwiek ze 

stron stosunku pracy; 

b) Dopuszczenia się przez potencjalnego kandydata   naruszenia podstawowych 

obowiązków pracowniczych niezależnie od tego czy skutkiem tego 

zachowania było rozwiązanie umowy o pracę;  

c) Korzystania przez potencjalnego kandydata ze zwolnienia lekarskiego przez 

okres dłuższy niż 10 dni; 

d) Porzucenia pracy przez potencjalnego kandydata lub choćby jednodniowej 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

 

4. Prowizja wypłacana jest na zasadach określonych w ust. 5 poniżej z tym, że dla 

wysokości prowizji podstawowym kryterium jest znajomość języka niemieckiego przez 

potencjalnego kandydata. Ustala się, że poziom: 

• 0 – oznacza, że polecony kandydat nie zna języka niemieckiego  

• A1/A2 – oznacza, że polecony kandydat zna język niemiecki w zakresie 

podstawowych zwrotów  w tym języku; 

• B1/B2 – oznacza, że polecony kandydat zna język niemiecki na poziomie 

średniozaawansowanym lub zaawansowanym,  

 

a. zakwalifikowanie poleconego kandydata jako osoby znającej j. niemiecki 

na poziomie B1/ B2 jest przeprowadzenie oceny znajomości języka u 

danego kandydata przez pracownika MR JOB.  

b. MR JOB zastrzega sobie prawo oceny znajomości języka niemieckiego u 

każdego poleconego kandydata. 

 

5. Prowizja wypłacana jest w maksymalnie dwóch transzach po przepracowaniu przez 

kandydata odpowiedniej liczby godzin. Wysokość prowizji wynosi: 

 

a. po przepracowaniu przez kandydata 168 godzin – Uczestnik Programu otrzymuje prowizję 

w wysokości: 

o 300 zł brutto (poziom 0)  

o 400 zł brutto (poziom A1/A2) 

o 600 zł brutto (poziom B1/B2),  
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b. po przepracowaniu przez kandydata 504 godzin – Uczestnik Programu otrzymuje kolejną 

transzę prowizji w wysokości: 

o 600 zł brutto (poziom 0)  

o 800 zł brutto (poziom A1/A2) 

o 1500 zł brutto (poziom B1/B2),  

 

 

Łącznie Uczestnik programu może otrzymać prowizję w maksymalnej wysokości do  900zł 

brutto (poziom 0) lub 1200 zł brutto (poziom A1/A2) lub 2100 zł brutto (poziom B1/B2), za 

każdego poleconego kandydata. 

 

6. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego następuje do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym polecony kandydat wykonywał pracę i wypracował liczbę godzin 

przewidziana w ust. 5 powyżej.  

 

7. W przypadku polecenia więcej niż jednego polecanego kandydata w odniesieniu do każdego 

poleconego kandydata prowizja naliczana jest obrębie, a następnie prowizje zostają 

zsumowane.  

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe osób polecanych w ramach Programu są przekazywane przez Uczestników 

Programu niezwłocznie MR JOB i nie mogą być w jakikolwiek sposób przetwarzane przez 

Uczestników Programu do innych celów aniżeli ich zbieranie. 

2. Administratorem danych jest MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Legnicy, ul. Biskupia 1, posiadająca numer NIP 691 250 35 09 oraz REGON 022286918 

posiadająca Certyfikat Agencji Pracy nr 5606 wydany przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego. 

3. Dane osobowe kandydatów na pracowników przetwarzane są zgodnie z wymogami 

Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.  

4. Osoby, których dane dotyczą, pouczane są o swoich prawach osobną informacją dla kandydata 

dotyczącą danych osobowych.  

5. Uczestnik Programu przystępując do Programu oświadcza, że w związku z dostępem w 

niezbędnym zakresie do danych osobowych kandydatów na pracowników otrzymał 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które stanowi Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu.  

6. Uczestnik Programu przystępując do Programu i akceptując Regulamin oświadcza, że:  

a) znana mu jest treść obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych 

i jednocześnie zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych zgodnie z 
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ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa wspólnotowego oraz 

Regulaminem;   

b) będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Programu; 

c) zachowa w tajemnicy przed osobami i podmiotami trzecimi treść danych osobowych 

kandydatów na pracowników, przy czym pracownik nie może w jakikolwiek sposób 

ujawnić lub udostępnić danych osobowych, innemu podmiotowi; 

d) ponosi wszelką odpowiedzialność tak wobec osób trzecich jak i MR JOB za szkody 

powstałe w związku z nienależytym przetwarzaniem powierzonych danych osobowych. 

7. MR JOB lub upoważniony przez niego podmiot uprawniony jest do kontrolowania 

pracownika w zakresie stosowania się przez niego do przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

8. MR JOB ma prawo zakazać uczestnictwa w Programie pracownikowi ze skutkiem 

natychmiastowym, jeśli pracownik w jakikolwiek inny sposób narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

 

7.DODATKOWE POSTANOWIENIA  

 

1. W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik Programu zgłasza do Programu tego 

samego polecanego kandydata, pierwszeństwo uzyskuje pierwsze zgłoszenie 

(decydujące znaczenie ma moment zgłoszenia kandydata do MR JOB). Oznacza 

to, że jeśli polecany kandydat zostanie zatrudniony przez MR JOB, prowizję, o 

której mowa w pkt. 5 Regulaminu   otrzyma osoba, która jako pierwsza zgłosiła do 

MR JOB tego kandydata.  

2. Informacja dotycząca Administratora danych osobowych dla polecanych 

kandydatów i Uczestników Programu udostępniona jest na stronie 

http://www.mrjob.pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny-rodo/ 

3. Regulamin może zostać zmieniony przez MR JOB w każdym czasie, bez podania 

przyczyny.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle postanowień Regulaminu będą 

rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby MR JOB.  

5. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z Programem należy kierować na 

adres: ppp@mrjob.pl.  

6. Pomiędzy MR JOB a Uczestnikiem Programu zostanie podpisany dokument, który 

będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego o którym mowa w pkt. 

5 Regulaminu    

7. Regulamin dostępny jest w działach rekrutacji MR JOB oraz na stronie 

internetowej: www.mrjob.pl/ppp. 

 

http://www.mrjob.pl/ppp

