
Program Poleceń Elitmind  

Regulamin 

  

  

I. Definicje 

  

Organizator – Elitmind Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowskiej 87,00-844 KRS: 0000581007, 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. NIP: 5242786047, REGON: 362766954, zwana dalej także „Elitmind” 

Uczestnik/ Osoba Polecająca – osoba fizyczna, polecająca Specjalistę  w Programie.  

Polecany – Osoba z doświadczeniem w pracy na stanowiskach: Associate Business Intelligence 

Consultant, BI Service Specialist, Analityk Systemowo-Biznesowy, People & Culture Specialist, 

Finance&Controlling Specialist, Regular Business Intelligence Consultant, Project Owner/Project 

Manager, Senior Business Intelligence Consultant, Digital Advisor/Data&AI Account Manager, Regular 

.NET Developer, Associate .NET Developer, Senior .NET Developer polecany przez Uczestnika,  

Baza Kandydatów – wewnętrzna baza kontaktów Organizatora.  

Zgłoszenie – CV i dane kontaktowe wymagane w niniejszym Regulaminie przesłane na adres email: 

polecenia@elitmind.com.  

Program Poleceń  – program, którego celem jest zatrudnienie Specjalistów lub rozpoczęcie współpracy 

ze Specjalistami przez Organizatora oraz wypłacenie nagrody Uczestnikom na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie.  

  

II. Czas trwania Programu  

1. Program Poleceń Elitmind obowiązuje od 23.10.2021 do odwołania.  

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w wybranym przez siebie 

momencie, o czym powiadomi na swojej stronie internetowej. 

3. Wszystkie Zgłoszenia przekazane Organizatorowi przed jego zakończeniem zostaną rozpatrzone na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Zgłoszenia przesłane po ogłoszonej dacie zakończenia 

Programu nie będą rozpatrywane.  

  

III. Uczestnicy   

1. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne, które prześlą na adres email: 

polecenia@elitmind.com CV i dane kontaktowe Specjalistów wymienionych w Definicjach (patrz: 

„Polecany”) do Bazy Kandydatów Organizatora lub w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne 

Organizatora znajdujące się na jego stronie firmowej lub na ogłoszenia opublikowane w serwisach 

rekrutacyjnych. Uczestnik nie może polecić sam siebie ani osoby bliskiej. 

2. W Programie mogą brać udział osoby, które brały wcześniej udział w procesie rekrutacji do Elitmind, 

niezależnie od wyniku procesu rekrutacji. 

3. W programie nie mogą brać udziału osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

posiadające zdolność prawną, które zawodowo zajmują się pośrednictwem w zatrudnianiu oraz 



rekrutowaniu, w tym wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników oraz agencje pracy 

tymczasowej. 

  

IV. Zasady  udziału w Programie 

  

1. Uczestnik przesyła Zgłoszenie na adres email: polecenia@elitmind.com wraz z informacją na jakie 

stanowisko rekomenduje Polecanego lub poprzez formularz znajdujący się pod adresem: . 

2. W Zgłoszeniu, powinno znaleźć się imię, nazwisko, telefon kontaktowy i e-mail Polecanego i Osoby 

Polecającej, a także informacja o źródle znajomości z Polecanym. Ponadto, podczas kontaktu z 

Polecanym pracownik Elitmind powołuje się na Osobę Polecającą. Jeżeli Polecany nie będzie w stanie 

potwierdzić znajomości z Polecającym, jego CV lub Dane Kontaktowe zostaną usunięte z Bazy, co jest 

jednoznaczne z wykluczeniem Uczestnika i Polecanego z Programu. 

3. Przesłane Zgłoszenie musi zawierać zgodne z prawdą oświadczenie Uczestnika o następującej treści: 

„Oświadczam, że pozyskałem zgodę na udostępnienie danych osobowych Polecanego oraz 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Elitmind z siedzibą w Warszawie w 

celu realizacji Programu Poleceń oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Elitmind sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Regulaminem Programu Poleceń”.  

oraz zgodę Polecanego o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elitmind sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie zawartych w zgłoszeniu i w CV, w celu realizacji Programu Poleceń, oraz w procesie 

rekrutacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) i Regulaminem Programu Poleceń.”  

4. Jeden Uczestnik może polecić dowolną ilość osób. 

5. Polecona osoba musi spełniać wymagania zawarte w ogłoszeniu lub odpowiadać profilowi 

poszukiwanych przez Elitmind pracowników.  

6. Za polecenie Specjalisty odpowiadającemu warunkom określonym w ust. 5 powyżej należy się 

nagroda pieniężna, o której mowa w pkt VI Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  

7. Jeżeli CV lub Dane Kontaktowe Specjalisty/Polecanego znajdowało się w Bazie Kandydatów Elitmind, 

nagroda nie przysługuje Uczestnikowi. 

8. Jeżeli Zgłoszenie tej samej osoby zostanie przesłane przez więcej niż jednego Uczestnika, nagroda 

zostanie przyznana Uczestnikowi, który zgłosił Specjalistę jako pierwszy. 

9. W ciągu 3 dni roboczych po odebraniu CV osoby poleconej w ramach Programu Poleceń, Specjalista 

HR z Elitmind skontaktuje się z Uczestnikiem celem poinformowania czy jego Zgłoszenie zostało 

zakwalifikowane do Programu, tj. czy odpowiada wymaganiom z ust. 5 powyżej oraz czy CV lub Dane 

Kontaktowe już się znajdują w Bazie Kandydatów Elitmind. W tym samym terminie Organizator 

skontaktuje się z poleconą osobą, celem potwierdzenia rekomendacji jej kandydatury. W sytuacji, gdy 

osoba nie będzie wiedziała o przesłaniu jej CV przez Uczestnika Programu - nagroda nie należy się.  

10. Zgłoszenie Specjalisty może być wykorzystane ponownie do innych projektów w okresie 3 miesięcy 

od jego przesłania, bez dodatkowej nagrody. 
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V. Przyznanie nagrody 

1. Wypłata nagrody na rzecz Uczestnika Programu nastąpi w sytuacji, gdy łącznie zostaną spełnione 

następujące warunki:  

a) Nie wystąpi żadna z określonych w pkt. IV powyżej przesłanek negatywnych,  

b) Polecany przejdzie pozytywnie proces rekrutacji i po podpisaniu stosownej umowy rozpocznie 

pracę/współpracę w okresie 3 miesięcy od jego zgłoszenia do Elitmind. 

2. Nagrodami są:  

 - w przypadku rekrutacji na stanowiska Associate Business Intelligence Consultant i BI Service 

Specialist, Associate .NET Developer: 

a. nagroda podstawowa w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych netto – w przypadku, gdy 

Polecony przyjmie ofertę pracy lub współpracy, podpisze umowę z Organizatorem i będzie ją 

realizował przez co najmniej pełen miesiąc; 

b. nagroda dodatkowa tysiąc (tysiąc) złotych netto – płatna w przypadku gdy, Polecony będzie 

realizował umowę, o której mowa w podpunkcie 2a, dłużej niż trzy miesiące od daty 

podpisania. 

 

- w przypadku rekrutacji na stanowiska Analityka Systemowo-Biznesowego, P&C Specialist, 

Finance&Controlling Specialist: 

a. nagroda podstawowa w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych netto – w przypadku, gdy 

Polecony przyjmie ofertę pracy lub współpracy, podpisze umowę z Organizatorem i będzie ją 

realizował przez co najmniej pełen miesiąc; 

b. nagroda dodatkowa 2000 (dwa tysiące) złotych netto – płatna w przypadku gdy, Polecony 

będzie realizował umowę, o której mowa w podpunkcie 2a, dłużej niż trzy miesiące od daty 

podpisania. 

 

- w przypadku Regular Business Intelligence Consultant i Project Owner/Project Manager, Regular .NET 

Developer: 

a. nagroda podstawowa w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych netto – w przypadku, 

gdy Polecony przyjmie ofertę pracy lub współpracy, podpisze umowę z Organizatorem i będzie 

ją realizował przez co najmniej pełen miesiąc; 

b. nagroda dodatkowa 2500 (dwa tysiące pięćset złotych) złotych netto – płatna w przypadku 

gdy, Polecony będzie realizował umowę, o której mowa w podpunkcie 2a, dłużej niż trzy 

miesiące od daty podpisania. 

 

- w przypadku Senior Business Intelligence Consultant, Senior .NET Developer, Senior Azure Engineer i 

Digital Advisor: 

a. nagroda podstawowa w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych netto – w przypadku, gdy 

Polecony przyjmie ofertę pracy lub współpracy, podpisze umowę z Organizatorem i będzie ją 

realizował przez co najmniej pełen miesiąc; 



b. nagroda dodatkowa 4000 (cztery tysiące) złotych netto – płatna w przypadku gdy, Polecony 

będzie realizował umowę, o której mowa w podpunkcie 2a, dłużej niż trzy miesiące od daty 

podpisania. 

 

 

4. Po spełnieniu przesłanek, o których mowa w  pkt. V ust. 2 , nie później jednak niż po upływie miesiąca 

od rozpoczęcia pracy przez Poleconego, pracownik HR Elitmind poinformuje drogą mailową Uczestnika 

Programu o przyznaniu Nagrody. 

5. Nagroda, o której mowa w § V ust. 2 Regulaminu zostanie przekazana przelewem na rachunek 

bankowy Osoby Polecającej, w terminie 14 dni od dnia przekazania Organizatorowi wszystkich danych 

niezbędnych do jego realizacji, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wypłaty 

nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Poleceń.  

W odniesieniu do obowiązującego „Regulaminu Programu Poleceń Elitmind” nie mają zastosowania 

przesłanki w zakresie konkursu, z uwagi na brak elementu rywalizacji.  

Wg. Krajowej Informacji Skarbowej,  wypłata następuje jak poniżej: 

- jeżeli uczestnikiem „Programu” jest  osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą, Elitmind, jako organizator programu nie ma funkcji płatnika, nie sporządza dokumentów 

rozliczeniowych typu PIT-11 i PIT-8AR. 

Przedsiębiorca, który był uczestnikiem „Programu” na podstawie otrzymanej wypłaty (w tym 

przypadku przelew) zwiększa o otrzymaną kwotę przychód z prowadzonej działalności i rozlicza go na 

zasadach przyjętych w firmie. 

- jeżeli uczestnikiem „Programu” jest  osoba fizyczna nie prowadząca jednoosobowej działalności 

gospodarczej, wówczas organizator wystawia PIT-8AR i jednocześnie, jako płatnik, odprowadza do US 

kwoty wykazane w deklaracji (podatek ryczałtowy wynosi 10%). Uczestnik  

- jeżeli uczestnikiem „Programu” jest  pracownik, wówczas wypłacone kwoty zalicza się do 

wynagrodzeń, naliczając składki ZUS i podatek dochodowy. Rozliczenie uwzględnia się w PIT-11, 

pozycja E. 

 

  

VI. Organizacja Programu  

1. Organizatorem jest Elitmind Sp. z o.o.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu dotyczących 

w szczególności czasu jego trwania, wysokości nagrody, a także sposobu jej wypłacania. Organizator 

powiadomi o planowanych zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na 

swojej stronie firmowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora przed 

wprowadzeniem zmian będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. 

 3. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Program przebiegał zgodnie z 

Regulaminem i ustalonymi zasadami.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji i rozstrzygania kwestii nieuregulowanych w 

powyższym Regulaminie, o ile takowe pojawią się w trakcie trwania Programu.  

5. Udział w Programie jest równoznaczny z przeczytaniem, zrozumieniem i zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu. 



6. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Organizatora albo e-mailowo na adres  

polecenia@elitmind.com. Zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni. 
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