
REGULAMIN PROGRAMU „Nagroda za polecenie” 

Założeniem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest przedstawienie zasad i warunków 

dotyczących zatrudniania kandydatów w ramach programu poleceń obowiązującego w Marma Polskie 

Folie Sp. z o.o.. 

Program poleceń oferuje wypłatę nagrody z tytułu polecenia kandydata zgodnie z warunkami 

przedstawionymi poniżej.  

Program poleceń ma za zadanie wsparcie zespołu rekrutacji Spółki w pozyskaniu, zatrudnianiu przez 

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.  oraz zatrzymaniu najlepszych talentów zainteresowanych pracą w  

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.  

Programem są  objęte  polecania kandydatów na wszystkie wolne etaty/stanowiska ogłoszone przez 

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. 

 

§ 1. DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć: 

1.1 Spółka – Marma Polskie Folie Sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym w Warszawie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy, pod numerem KRS 0000114206, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP: 813-01-40-614, Zwana również Pracodawcą.  

1.2. Program – program, organizowany przez Marma Polskie Folie Sp. z o.o. , szczegółowo określony w 

niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające pracownika otrzymają bonus pieniężny 

po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie,  

1.3. Osoba polecająca – pracownik Marma Polskie Folie Sp. z o.o. ,który uzyskał zgodę na udział 

Kandydata w procesie rekrutacyjnym podjętym przez Marma Polskie Folie Sp. z o.o  oraz która w czasie 

trwania Programu „Nagroda za polecenie” złożyła formularz zgłoszeniowy wraz z CV kandydata. 

1.4. Kandydat – osoba zgłoszona do udziału w projekcie przez Osobę polecającą, będąca poszukiwanym 

przez Marma Polskie Folie Sp. z o.o. Kandydatem na pracownika, która spełnia wymagania formalne, 

wskazane w ogłoszeniu o pracę,  która nie jest aktualnie pracownikiem, zleceniobiorcą Marma Polskie 

Folie Sp. z o.o. oraz nie rozpoczęła jeszcze procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Marma Polskie 

Folie Sp. z o.o. 

1.5. Pracownik - osoba, zatrudniona przez Marma Polskie Folie Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę, 

lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, która została zatrudniona po zakończeniu procesu 

rekrutacyjnego, na stanowisko pracy, wskazane w ogłoszeniu o pracę Marma Polskie Folie Sp. z o.o. 

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 2.1. Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając prawa i 

obowiązki Osoby Polecającej oraz Marmy Polskie Folie Sp. z o.o. jako Pracodawcy. 

2.2. Program „Nagroda za polecenie” oferuje wypłatę nagrody finansowej z tytułu polecenia kandydata 

zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. 

 2.3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 



 2.4. Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Marma Polskie Folie Sp. z o.o. może zakończyć 

Program w dowolnym momencie, o czym poinformuje Pracowników w odrębnym Zarządzeniu.  

W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem o jego 

zakończeniu zostaną zakwalifikowane do Programu. 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

3.1 W Programie, jako osoba polecająca może wziąć udział każdy pracownik Marma Polskie Folie 

 Sp. z o.o. z wyłączeniem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.  

 3.2 W Programie, jako kandydat może wziąć udział każda osoba fizyczna, spełniająca wymagania 

formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę. 

3.3 W sytuacjach opisanych poniżej polecani kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do Programu, a 

tym samym osoba ich polecająca nie będzie uprawniona do wypłaty nagrody z tytułu polecenia:  

a) Polecany kandydat sam zgłosił się do Marma Polskie Folie Sp. z o.o. w ciągu 1 roku przed dokonaniem 

przez osobę polecającą polecenia jego kandydatury. 

b) Polecany kandydat był zaangażowany w proces rekrutacji w Marma Polskie Folie Sp. z o.o. w ciągu 

1 roku poprzedzającego jego zgłoszenie.  

c) Polecany kandydat nie wiedział przed zgłoszeniem jego kandydatury do Programu o fakcie bycia 

poleconym na dane stanowisko do Marma Polskie Folie Sp. z o.o.. 

d) Polecany kandydat jest byłym lub obecnym pracownikiem lub współpracownikiem, Zleceniobiorcą 

w Marma Polskie Folie Sp. z o.o. 

e) Polecany kandydat nie spełnia wymagań zamieszczonych w ofercie, na którą został polecony.  

§4  ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

4.1. Polecenia kandydatów są możliwe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz CV 

kandydata, zwierającego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych 

przez Marma Polskie Folie Sp. z o.o., do celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów 

rekrutacji, aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego”  

 4.2 Formularz zgłoszeniowy wraz z CV należy złożyć /przesłać do: 

a. Zakład Kańczuga- Pan Czesław Mendycki e-mail: portiernia@marma.com.pl 

b. Zakład Kędzierzyn Koźle- Pani Ewa Mirska-Zacharczuk e-mail: ewa.mirska@chempack.com.pl 

c. Zakład Nowa Dęba- Pani Alicja Polek e-mail:alicja.polek@marma.com.pl 

 

4.3. Zgłoszony Kandydat w każdej chwili może zażądać wyłączenia jego osoby z procesów 

rekrutacyjnych, do których został zgłoszony przez Osobę polecającą, a także aktualizacji swoich 

wszelkich danych osobowych. 

 4.4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo wyłączenia z Programu kandydatów, które 

umiejętności odbiegają od wymaganych kryteriów na dane stanowisko pracy. W takiej sytuacji nie 

następuje przystąpienie do Programu Osoby polecającej oraz uzyskanie prawa do nagrody finansowej. 



4 4.5. Danego kandydata może polecić tylko jedna Osoba polecająca. W przypadku większej ilości 

poleceń, decyduje kolejność zgłoszenia. 

§ 5.NAGRODY FINANSOWE 

 5.1 Osoba polecająca nabywa prawo do otrzymania Nagrody w sytuacji, gdy polecony Kandydat 

przystąpi do dowolnego procesu rekrutacyjnego i w jego rezultacie zostanie zatrudniony Marma 

Polskie Folie Sp. z o.o., lub rozpocznie współpracę w ramach umowy cywilnoprawnej oraz osiągnie 

wymagany staż pracy zgodnie z zapisami pkt. 5.2 niniejszego paragrafu. 

5.2 Wysokość przyznanej nagrody wynosi: 1000,00 zł brutto. Nagroda zostanie wypłacona w 2 

transzach, wg. zapisów poniżej: 

a) Pierwsza transza w wysokości 400 zł brutto, jeżeli  kandydat przepracuje 3 miesiące, z zastrzeżeniem 

zapisów wskazanych w pkt 5.3-5.5. 

b) Druga transza w wysokości 600 zł brutto, jeżeli  kandydat przepracuje 6 miesięcy , z zastrzeżeniem 

zapisów wskazanych w pkt 5.3-5.5.. 

5.3 Poszczególne transze nagrody zostaną wypłacone łącznie z wynagrodzeniem przysługującym za 

miesiąc, w którym kandydat osiągnął staż pracy wskazany w pkt.5.2 a-c 

5.4 W przypadku rozwiązania stosunku pracy, bądź umowy cywilnoprawnej z poleconym kandydatem 

przed upływem terminu wypłaty, wskazanym w pkt. 5.3  nagroda nie przysługuje. 

5.5 W przypadku złożenia przez którąkolwiek ze stron wypowiedzenia umowy lub  zawarcia 

porozumienia stron w sprawie rozwiązania stosunku pracy, bądź umowy cywilnoprawnej z poleconym 

kandydatem, przed upływem terminu wypłaty, wskazanym w pkt. 5.3  nagroda nie przysługuje. 

5.6 Pracownik zachowuje prawo do nagrody za okresy nieobecności w pracy, za które Pracownikowi 

przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby określone w art. 92 Kodeksu 

pracy lub świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także 

świadczenie pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego. 

5.7. Jeśli polecony kandydat nie zostanie zatrudniony na stanowisku, na które został polecony, jego 

rekomendacja traci ważność po 3 miesiącach, tym samym Marma Polskie Folie Sp.  ma prawo do 

kontaktu z kandydatem i przedstawiania mu innych ofert pracy przy zatrudnieniu, na które, osoba 

polecająca nie jest uprawniona do otrzymania bonusu finansowego.  

§ 6. DANE OSOBOWE 

6.1. Podanie danych osobowych, wymienionych w § 4 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.  

6.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) 

6.3. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Programu „Nagroda za 

polecenie”, Marma Polskie Folie Sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym w Warszawie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy, pod numerem KRS 0000114206, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP: 813-01-40-614. 



 6.4. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skorzystać z praw określonych w art. 15 do 21 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 6.5. Dane osobowe pozyskane w czasie trwania Programu przechowywane będą przez okres 12 

miesięcy od daty ich pozyskania przez Marma Polskie Folie Sp. z o.o. 

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 7.1 Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje 

bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.  

7.2 Marma Polskie Folie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie 

oraz bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu, w każdym czasie 

oraz bez podania przyczyny. 

7.3 Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu Poleceń oraz powstałe na podstawie niniejszego 

regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane według prawa polskiego 

przez sąd właściwy dla siedziby Spółki. 


