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Program poleceń zewnętrznych - 

regulamin  
 

I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Program 

poleceń zewnętrznych organizowany przez ClickMeeting (dalej: „Program”). 

2. Czas trwania Programu: od 27 maja 2022 r. do odwołania.  

3. ClickMeeting może zakończyć Program w dowolnej chwili. W takim wypadku, wszystkie zgłoszenia 

dokonane w okresie jego trwania będą podlegały rozpatrzeniu zgodnie z Regulaminem. 

4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. Definicje i warunki uczestnictwa  

1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1.1. ClickMeeting – ClickMeeting Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

(80—387), ul. Arkońska 6, bud. A4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII 

Gospodarczy KRS, pod numerem 604194, NIP 5842747535, REGON: 363766502, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 1.187.500,00 PLN, 

1.2. Polecający – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

zarekomenduje ClickMeeting na zasadach wynikających z Regulaminu określoną osobę lub 

osoby jako kandydatów na wskazane w Załączniku nr 1 stanowiska typu high priority 

w ClickMeeting, przy czym Polecającym nie może być: 

1.2.1. pracownik lub współpracownik (osoba świadcząca usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej) ClickMeeting lub spółki powiązanej z ClickMeeting osobowo 

lub kapitałowo,  

1.2.2. osoba biorąca udział w danym postępowaniu rekrutacyjnym w roli oceniających 

przydatność zawodową Kandydata, 

1.2.3. Kandydat – w odniesieniu do stanowiska, co do którego bierze udział w rekrutacji 

prowadzonej przez ClickMeeting, 

1.2.4. członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa w ppkt 1.2.1.-1.2.3. tj.: wstępni, 

zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, krewni w linii bocznej 

i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, 

1.3. Kandydat – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

niezatrudniona lub nie świadcząca usług na rzecz ClickMeeting lub spółek powiązanych 

z ClickMeeting osobowo lub kapitałowo, która na skutek zachęty lub propozycji Polecającego 
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wyrazi zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez ClickMeeting 

i przetwarzanie jej danych osobowych w tym celu, przy czym Kandydatem nie może być: 

1.3.1. obecny lub były pracownik lub współpracownik (osoba świadcząca usługi na 

podstawie umowy cywilnoprawnej) ClickMeeting lub spółki powiązanej z 

ClickMeeting osobowo lub kapitałowo, 

1.3.2. osoba, która w okresie ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na dane 

stanowisko typu high priority: 

1.3.2.1. brała udział (złożyła CV) w dowolnym procesie rekrutacyjnym na stanowisko 

w ClickMeeting przeprowadzanym przez ClickMeeting, 

1.3.2.2. została zarekomendowana ClickMeeting na dowolne stanowisko przez 

podmiot trzeci zajmujący się działalnością tego typu (np. agencje 

rekrutacyjne), 

1.4. Program – Program poleceń zewnętrznych organizowany przez ClickMeeting na zasadach 

opisanych w Regulaminie, 

1.5. Zatrudnienie – wykonywanie pracy w oparciu o umowę o pracę lub świadczenie usług 

na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 

III. Zasady Programu 

Zgłoszenie udziału w Programie – proces polecenia Kandydatów 

1. Aby wziąć udział w Programie – dokonać polecenia Kandydata należy wykonać następujące 

czynności:  

1.1. Polecający wypełnia formularz znajdujący się pod linkiem: 

https://forms.office.com/r/BiyZ9DBJc0, 

1.2. Polecający przekazuje Kandydatowi, aby Kandydat złożył na odpowiednie stanowisko 

dokumenty aplikacyjne zgodne z treścią ogłoszenia poprzez 

stronę https://clickmeeting.traffit.com/career/, 

1.3. Kandydat w toku składania dokumentów aplikacyjnych na ww. stronie w polu „Skąd 

dowiedziałeś/aś się o naszej ofercie?” lub w polu „Osoba polecająca” wpisuje imię 

i nazwisko Polecającego. 

2. Kandydat wskazując dane osobowe Polecającego: 

2.1. oświadcza, że uzyskał od Polecającego zgodę na przekazanie tych danych ClickMeeting oraz 

na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu, na zasadach określonych w Regulaminie,  

2.2. wyraża zgodę na przekazywanie Polecającemu danych osobowych Kandydata obejmujących 

imię i nazwisko, 

2.3. wyraża zgodę na przekazywanie Polecającemu informacji o postępach procesu rekrutacji, 

zgodnie z treścią pkt 10. 

3. Polecający wypełniając formularz, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. akceptuje Regulamin, nagrodę 

oraz warunki jej otrzymania i wypłaty. 

4. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z pkt 1. nie rodzi obowiązku ani nie daje gwarancji, że Kandydat 

zostanie zaproszony do udziału w procesie rekrutacyjnym. ClickMeeting zastrzega, iż skontaktuje 

się tylko z wybranymi osobami celem dalszego prowadzenia procesu rekrutacyjnego.  
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Okres ważności zgłoszenia udziału w Programie – poleceń Kandydatów 

5. Jeśli polecony Kandydat:  

5.1. spełnia wymagania opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym typu high priority, na które 

zaaplikował, to zgłoszenie udziału w Programie – polecenie Kandydata jest ważne 6 miesięcy 

od daty łącznego spełnienia wszystkich wymogów z pkt 1, 

5.2. nie spełnia wymagań opisanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym typu high priority, na które 

zaaplikował, to zgłoszenie udziału w Programie - polecenie Kandydata niezwłocznie traci 

ważność, a dane Kandydata są usuwane z bazy danych kandydatów ClickMeeting. 

6. ClickMeeting informuje Polecającego oraz Kandydata o zaistnieniu sytuacji opisanej w pkt 5.2. 

7. Po utracie ważności zgłoszenia udziału w Programie – polecenia Kandydata ClickMeeting ma prawo 

do kontaktowania się z Kandydatem i przedstawiania mu dowolnych ofert pracy, a Polecający 

nie jest uprawniony do otrzymania nagrody. 

 

Weryfikacja zgłoszenia   

8. ClickMeeting przeprowadza weryfikację wszystkich zgłoszeń pod kątem formalnym tj. spełnienia 

wszystkich wymogów opisanych w Regulaminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. Zgłoszenie udziału w Konkursie – polecenie Kandydata nie zostanie uwzględnione, a uprawnienie 

do nagrody nie powstanie lub zostanie anulowane, jeżeli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:  

9.1. brak spełnienia wszystkich wymogów opisanych w Regulaminie lub inne naruszenie jego 

postanowień,  

9.2. figurowanie Kandydata w bazie kandydatów ClickMeeting w okresie od 6 miesięcy przed 

wpłynięciem jego CV w ramach zgłoszenia objętego Programem,  

9.3. zarekomendowanie Kandydata przez kilka osób, gdzie rekomendacja Polecającego jest 

późniejsza w czasie (nie jest pierwszą z rekomendacji),  

9.4. upływ 6-miesięcznego terminu ważności polecenia, liczonego od dnia dokonania zgłoszenia,  

9.5. podanie przez Polecającego nieprawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym,  

9.6. zakończenie okresu Zatrudnienia Kandydata w ClickMeeting (w ramach umowy, za zawarcie 

której przyznano nagrodę) przed terminem wypłaty nagrody w sposób inny niż upływ czasu, 

na który była zawarta, 

9.7. pozostawanie Kandydata w okresie wypowiedzenia umowy o Zatrudnienie zawartej 

z ClickMeeting przed terminem wypłaty nagrody. 

10. ClickMeeting przekazuje Polecającemu drogą mailową informacje o: 

10.1. statusie rekrutacji – w terminie 30 dni od dnia zaaplikowania (złożenia CV) przez Kandydata 

na stanowisko typu high priority. W przypadku, gdy proces rekrutacyjny, w którym 

uczestniczy Kandydat będzie trwał dłużej, informacje o jego statusie będą przesyłane 

co 30 dni,  

10.2. zrekrutowaniu Kandydata – w terminie 7 dni od podpisania przez Kandydata z ClickMeeting: 

10.2.1. umowy na okres próbny / pierwszej umowy (trwających zazwyczaj 3 miesiące), 

10.2.2. pierwszej umowy zawartej bezpośrednio po zakończeniu trwania umowy na okres 

próbny / pierwszej umowy. 

 

DocuSign Envelope ID: B6F4410C-2A99-414B-819F-407DD4285732



             

 

 

4 
ClickMeeting Sp. z o.o. 

ul. Arkońska 6, bud. A4, 80-387 Gdańsk, Polska  

KRS: 0000604194 | NIP: 5842747535 | Kapitał zakładowy: 1.187.500,00 PLN 

 

IV. Nagroda 

1. Polecający może uzyskać prawo do otrzymania nagród pieniężnych w wysokościach wskazanych 

w Załączniku nr 1 za: 

1.1. zawarcie oraz rozpoczęcie realizacji przez Kandydata z ClickMeeting umowy o Zatrudnienie na 

okres próbny / pierwszej umowy (trwających zazwyczaj 3 miesiące) lub/i 

1.2. zawarcie oraz rozpoczęcie realizacji przez Kandydata z ClickMeeting kolejnej umowy o 

Zatrudnienie tj. pierwszej umowy zawartej bezpośrednio po zakończeniu trwania umowy na 

okres próbny / pierwszej umowy. 

2. Prawo do nagrody powstaje w przypadku zawarcia oraz rozpoczęcia realizacji określonej umowy o 

Zatrudnienie przez Kandydata w okresie ważności polecenia: 

2.1. na stanowisku typu high priority – w każdym wypadku, 

2.2. na stanowisku innym niż typu high priority – o ile wynika to z treści Załącznika nr 1.  

3. Warunkiem przyznania i wypłaty Polecającemu każdej z nagród jest: 

3.1. spełnienie wszystkich przesłanek udziału w Programie wynikających z treści Regulaminu,  

3.2. zawarcie przez Kandydata określonej umowy o Zatrudnienie z ClickMeeting (odpowiednio: 

umowy na okres próbny / pierwszej umowy lub kolejnej umowy), 

3.3. przesłanie ClickMeeting przez Polecającego informacji niezbędnych do wypłaty nagrody, 

a w razie potrzeby – podpisanie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej.  

4. Nagrody będą wypłacane: 

4.1. nagroda za zawarcie umowy na okres próbny / pierwszej umowy - w terminie w terminie 

14 dni kalendarzowych od rozpoczęcia przez Kandydata okresu realizacji tej umowy, 

4.2. nagroda za zawarcie kolejnej umowy – w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia przez 

Kandydata okresu realizacji tej umowy, 

lecz nie wcześniej niż przed spełnieniem wymogu z pkt 3.3. 

5. ClickMeeting sporządza i przesyła Polecającemu oraz właściwym urzędom i organom wymagane 

prawem informacje związane z przyznaniem nagród.  

  

V. Postanowienia końcowe  

1. Administratorem danych osobowych Polecających oraz Kandydatów zebranych w związku 

z realizacją Programu jest ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a dane osobowe 

są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem: 

https://clickmeeting.com/pl/legal. 

2. Polecający i Kandydaci przystępując do Programu potwierdzają, że zapoznaj się z treścią 

Regulaminu i akceptują jego treść. 

3. Polecający zobowiązuje się zwolnić ClickMeeting z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić 

jakąkolwiek szkodę poniesioną przez ClickMeeting w związku z naruszaniem przez Polecającego 

Regulaminu, o ile powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.  

4. Z chwilą zakończenia Programu postanowienia Regulaminu w dalszym ciągu mają zastosowanie 

do wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń.  

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku 

braku osiągnięcia porozumienia w terminie 3 miesięcy od powstania sporu przez sąd właściwy 

dla siedziby ClickMeeting. Powyższe nie narusza uprawnień przysługujących konsumentom 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. ClickMeeting zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. 
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Załącznik nr 1 

 

Lista aktualnych stanowisk typu high priority objętych programem poleceń 

zewnętrznych 

 

Stan na dzień: 27.05.2022 r. 

 

Prawo do nagrody powstaje w przypadku zawarcia oraz rozpoczęcie realizacji przez Kandydata określonej 

umowy o Zatrudnienie w okresie ważności zgłoszenia udziału w Programie - polecenia Kandydata, tj. w 

okresie 6 miesięcy od dokonania zgłoszenia. 

Stanowisko high priority, 

na które dokonano 

polecenia Kandydata 

Wysokość nagrody za Zatrudnienie 

Kandydata na stanowisku high priority 

Wysokość nagrody za Zatrudnienie 

Kandydata na innym stanowisku niż high 

priority  

 Za podpisanie 

umowy na okres 

próbny  / 

pierwszej umowy 

Za podpisanie 

kolejnej umowy po 

okresie próbnym / 

pierwszej umowie 

Za podpisanie 

umowy na okres 

próbny  / 

pierwszej umowy 

Za podpisanie 

kolejnej umowy po 

okresie próbnym / 

pierwszej umowie 

 

Mid / Senior PHP 

Developer 

 

5.000,00 zł 

netto 

 

5.000,00 zł 

netto 

 

2.500,00 zł 

netto 

 

-  

 

Wskazane powyżej kwoty netto są kwotami, które Polecający otrzymuje „na rękę”. Do ww. kwot zgodnie z 

obowiązującymi przepisami doliczane są wszelkie wymagane należności publicznoprawne (składki ZUS, 

podatek dochodowy). 
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