
 

 

 

Regulamin programu płatnych poleceń „POLEĆ PRACOWNIKA” 

1. Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 wpisana 

do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 

0000035081, NIP 894-24-60-042, dalej zwana Spółką, wprowadza program płatnych 

poleceń: „POLEĆ PRACOWNIKA” na stanowisku robotniczym tj. pomocnik montera 

instalacji, monter instalacji, samodzielny monter instalacji, operator maszyn i urządzeń. 

2. Czas trwania programu ustala się na okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do 

wyczerpania zapasów kuponów rekomendacyjnych i może zostać przedłużony. 

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu „POLEĆ PRACOWNIKA” w 

wybranym przez siebie momencie, o czym powiadomi na swojej stronie internetowej – 

www.elektrotim.pl, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

4. Rekomendacji może dokonać każdy Pracownik zatrudniony w ELEKTROTIM S.A. 

zwany dalej Osobą rekomendującą. 

5. Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje 

rekrutacyjne). 

6. Osoba rekomendująca nie może dokonać polecenia samego siebie oraz nie może 

dokonać polecenia osoby zatrudnionej już w Spółce.  

7. Osoba rekomendowana może być polecona tylko przez jedną osobę rekomendującą. 

8. Osoba rekomendująca może rekomendować więcej niż jednego kandydata. 

9. Udział w programie jest dobrowolny. 

10. Regulamin programu „POLEĆ PRACOWNIKA” dostępny jest w dziale personalnym 

ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 oraz na stronie internetowej 

www.elektrotim.pl 

11. Osobie rekomendującej za każdą osobę poleconą do pracy na stanowisku: pomocnik 

montera instalacji, monter instalacji, samodzielny monter instalacji, operator maszyn i 

urządzeń, która zostanie zaakceptowana i zatrudniona przez Spółkę, przysługuje 

nagroda w łącznej wysokości 6000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych), w 

przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 

11.1. gdy osoba rekomendowana przepracuje na rzecz Spółki 12 miesięcy – osoba 

rekomendująca otrzyma premię w wysokości 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące 

złotych) 

http://www.elektrotim.pl/


11.2. gdy osoba rekomendowana przepracuje na rzecz Spółki kolejne 12 miesięcy – osoba 

rekomendująca otrzyma premię w wysokości 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące 

złotych) 

12. Procedura rekomendacji: 

12.1. osoba rekomendująca poleca nową osobę do pracy w Spółce na stanowisku: pomocnik 

montera instalacji, monter instalacji, samodzielny monter instalacji, operator maszyn i 

urządzeń, poprzez wypełnienie kuponu rekomendacyjnego (wpisuje dane swoje i 

osoby rekomendowanej) 

12.2. Kupony rekomendacyjne dostępne są do pobrania w dziale personalnym Spółki 

ELEKTROTIM S.A. przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu, (kadry@elektrotim.pl) 

12.3. osoba rekomendowana podpisuje kupon rekomendacyjny potwierdzając, że zgłosiła 

się do pracy za sprawą osoby rekomendującej. 

12.4. pracownik działu personalnego Spółki potwierdza tak uzupełniony kupon pieczątką i 

własnym podpisem 

12.5. osobie rekomendującej wypłacona zostanie nagroda w wysokości określonej w pkt. 11 

niniejszego regulaminu po przedstawieniu potwierdzonego kuponu rekomendacyjnego 

oraz spełnieniu warunków przez osobę rekomendowaną , o których mowa w pkt. 11 i 

12 regulaminu. 

12.6. Nagroda jest wypłacana w formie przelewu na konto osobiste osoby rekomendującej, 

wraz z najbliższym wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę następującym po 

spełnieniu warunków programu. 

12.7. W przypadku rozwiązania umowy z Osobą rekomendowaną z inicjatywy 

ELEKTROTIM.S.A. i nie wynikającą z winy Osoby rekomendowanej, przysługująca 

nagroda pieniężna zostanie wypłacona zgodnie z Regulaminem. 

12.8. Poprzez wypełnienie kuponu osoba rekomendująca i osoba rekomendowana 

akceptują Regulamin programu „POLEĆ PRACOWNIIKA” oraz wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

12.9. Administratorem programu „POLEĆ PRACOWNIKA” jest ELEKROTIM S.A. z siedzibą 

przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.  

12.10. Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie: www.elektrotim.pl/kariera 

mailto:kadry@elektrotim.pl

