Regulamin Programu Poleceń Kandydatów w ABERIT Piotr Bereziewicz
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Przedmiot programu

Celem programu jest ustalenie zasad współpracy Organizatora (ABERIT Piotr
Bereziewicz, zwana dalej Aberit) z uczestnikami rekomendującymi kandydatów.
Aby wziąć udział w programie, należy przesłać na wskazany adres mailowy firmy
Aberit CV znajomego eksperta IT (rozumianego jako osoba pracująca w obszarze IT),
który wcześniej nie był zarejestrowany w bazie lub nie został uprzednio skontaktowany
ani zaangażowany w proces rekrutacyjny przez Aberit. Polecana osoba nie mogła
również pracować lub współpracować wcześniej z Organizatorem.
Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy poleconej osoby za pośrednictwem Aberit,
osoba rekomendująca otrzymuje bonus określony w pkt. 5 niniejszego regulaminu.
Rekomendacja jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty przesłania CV. Po upływie
tego terminu, w przypadku nawiązania współpracy polecanego eksperta IT, bonus za
polecenie nie będzie przyznawany.
II. Czas trwania programu
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Program rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2022 roku i nie jest ograniczony czasowo.
Organizator programu w dowolnym momencie może podjąć decyzję o jego
zakończeniu informując o tym na swojej stronie internetowej www.aberit.eu lub kanale
Rocket Chat.
W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zmieniać zasady Programu
dotyczące czasu trwania, ograniczeń oraz sposobu wypłacania bonusu.
III. Uczestnicy programu
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Możliwością uczestnictwa w programie objęte są osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, które w odpowiedzi na umieszczoną na portalach
rekrutacyjnych, mediach społecznościowych i stronie Aberit ofertę pracy, polecą Aberit
znajomego eksperta IT.
Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje
rekrutacyjne), osoby fizyczne zajmujące się profesjonalnie rekrutacją.
Uczestnik Programu nie może polecić siebie samego jako Kandydata.
W programie poleceń można polecić wyłącznie kandydata, który może być zatrudniony
na podstawie umowy o pracę lub wykonywać działalność gospodarczą na terenie
Polski.
Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu
określającego zasady programu.
Osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie oraz osoby podające
nieprawdziwe dane swoje lub rekomendowanego eksperta IT zostaną wykluczone
przez Organizatora z udziału w Programie i nie nabędą prawa do wypłaty bonusu.

IV. Zasady udziału w programie
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Aby wziąć udział w programie należy przesłać CV rekomendowanej osoby do Aberit
mailowo na adres: praca@aberit.eu CV musi zawierać dane osobowe kandydata takie
jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, informacje o wykształceniu i
doświadczeniu zawodowym.
Uczestnik programu może polecić dowolną liczbę ekspertów IT.
Osoba przesyłająca rekomendacje, oświadcza iż posiada zgodę na udostępnienie
Organizatorowi danych osobowych takich jak: CV, imię i nazwisko, nr telefonu, adres
e-mail.
Polecona osoba musi posiadać wymagane kwalifikacje i doświadczenie w obszarach
IT w prowadzonej przez Aberit rekrutacji. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie są
opisane szczegółowo w aktualnych ofertach pracy opublikowanych na stronie Aberit.
Polecana osoba zostanie zdyskwalifikowana z programu jeżeli:
a. gdy pracował/a w firmie Aberit jako konsultant, wykonawca lub inna osoba
b. gdy przesłała już swoją aplikację do firmy Aberit
W przypadku otrzymania CV tej samej osoby od różnych uczestników programu, bonus
zostanie przyznany osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza (decyduje
data i godzina przesłania maila).
W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania CV rekomendowanej osoby, pracownik Aberit
skontaktuje się z polecaną osobą, aby potwierdzić rekomendację oraz w celu
weryfikacji wymaganego doświadczenia IT. W sytuacji, gdy polecony ekspert IT nie
potwierdzi zgody na przesłanie jego CV przez osoby trzecie, lub nie potwierdzi
wymaganych doświadczeń IT, bonus nie będzie przyznany.

V. Wypłacenie bonusu w ramach programu
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Bonus będzie wypłacony uczestnikowi programu w oparciu o nawiązaną z nim umowę
zlecenie lub wystawioną fakturę VAT. Bonus wypłacony zostanie w całości po
przepracowaniu przez rekomendowanego eksperta IT 3 pełnych miesięcy oraz jeżeli
osoba rekomendowana będzie kontynuowała współpracę z Aberit w ramach
zatrudnienia bezpośredniego, kontraktu lub innej formy współpracy z Aberit.
Wysokość bonusu ustala się na:
a. 2000 zł brutto (umowa zlecenie) lub 2000 zł netto (faktura FV) za nawiązanie
współpracy z ekspertem IT posiadającym od 1 roku do 3 lat doświadczenia
komercyjnego wymaganego na danym stanowisku;
b. 3000 zł brutto (umowa zlecenie) lub 3000 zł netto + VAT (faktura FV) za
nawiązanie współpracy z ekspertem IT posiadającym powyżej 3 lat doświadczenia
komercyjnego wymaganego na danym stanowisku;
c. 5000 zł brutto (umowa zlecenie) lub 5000 zł netto + VAT (faktura FV) za
nawiązanie współpracy z ekspertem IT/Seniorem posiadającym powyżej 5 lat
doświadczenia komercyjnego wymaganego na danym stanowisku
Wysokość bonusów ustala się na podstawie doświadczenia polecanego eksperta IT,
jakie posiada w dniu przesłania jego CV do Aberit.
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W przypadku, gdy rekomendowany przez uczestnika programu kandydat przejdzie
przez cały proces rekrutacji, jednak Aberit nie podejmie z nim współpracy,
uczestnikowi programu przysługuje jednorazowy bonus w wysokości 100,00 zł brutto
(umowa zlecenie) lub 100,00 zł netto + VAT (faktura FV).
Uczestnik programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o
przyznaniu bonusu, przesłać na adres praca@aberit.eu dane niezbędne do
przygotowania umowy zlecenia ( w tym kwestionariusz do umowy zlecenie) lub
wystawić fakturę VAT. Po upływie tego czasu organizator ma prawo nie wypłacić
bonusu.
Wypłata bonusu nastąpi w ciągu 21 dni od podpisania umowy zlecenia wraz z
kwestionariuszem do umowy zlecenie lub wystawienia faktury VAT.
Powyższe wynagrodzenie jest jedynym, jakie przysługuje Uczestnikowi Programu.
Zapłata powyższego wynagrodzenia nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany
przez Uczestnika Programu w kwestionariusz umowy zlecenie lub na fakturze VAT.

VI. Organizacja programu
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Organizatorem programu jest ABERIT Piotr Bereziewicz, wykonujący działalność
gospodarczą w Rzeszowie przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 50, 35-021 Rzeszów,
REGON:180254181 , NIP: 8652383600.
W przypadku kwestii spornych lub nie objętych niniejszym regulaminem, prawo decyzji
i rozstrzygania ma Organizator programu.

Załącznik do Regulaminu Programu Poleceń Kandydatów

Wzór kwestionariusz do umowy zlecenie
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ZLECENIOBIORCY
1. DANE DOTYCZĄCE OSOBY ZGŁASZANEJ DO ZUS
Nazwisko
Imię
Nazwisko rodowe

Imię drugie

Data urodzenia

Miejscowość

PESEL

NIP

Obywatelstwo

Tel. kont.

Adres zameldowania
Kod pocztowy
Ulica

-

Miejscowość
Nr domu

Nr lokalu

Województwo

Powiat

Gmina

Poczta

Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zameldowania
2. DANE DO ROZLICZEŃ PUBLICZNO – PRAWNYCH
Nazwa Urzędu Skarbowego:
Nazwa Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
3. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
3.1. Podstawa wyłączenia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych:
Oświadczam, że umowa zlecenie jest/nie jest* moim jedynym źródłem utrzymania
Informuję, że jestem zatrudniony(a) na podstawie
umowy o pracę u innego pracodawcy
niż………………...

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

a moje wynagrodzenie z umowy o pracę jest
równe lub
większe niż kwota minimalnego wynagrodzenia.
Jestem studentem(ką) w wieku do ukończenia 26
lat lub

……………………………………………………………
Nazwa zakładu pracy
……………………………………………………………
……………………………………………………………

uczniem/uczennicą szkoły ponadpodstawowej (nr
leg.
Szkolnej lub studenckiej)
Nazwa Szkoły/uczelni
Nr leg. Szkolnej/ studenckiej:

Świadczę usługi na podstawie INNEJ umowy
zlecenia na
rzecz INNEGO zleceniodawcy niż………………….
i

……………………………………………………………

……………………………………………………………

odprowadzam już składkę ZUS z tytułu umowy
zlecenia
równe lub większe niż kwota minimalnego
wynagrodzenia.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
Nazwa innego zleceniodawcy

I jednocześnie wnoszę/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniami społecznymi.

3.2. Obowiązkowe Ubezpieczenia Społeczne
Nie spełniam żadnego z podanych wyżej warunków i tym samym podlegam obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym
A ponadto chcę/nie chcę* ubezpieczyć się dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym.

4. OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY
Oświadczam, iż:
-

w przypadku zmiany danych w trakcie trwania umowy, poinformuję Zleceniodawcę o
zaistniałych zmianach w ciągu 2 dni roboczych,

-

mam/nie mam ustalone prawo do emerytury/renty*

-

posiadam/nie posiadam lekki/umiarkowany/znaczny stopień
niepełnosprawności,*

-

jestem/nie jestem zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie
Pracy,*

Dokładny adres Urzędu Pracy
Wypłatę proszę przesłać na konto nr
w banku
Wypłatę proszę przekazać w formie gotówkowej, do rąk własnych
Zleceniodawca informuje:
1.

Jeżeli zleceniobiorca wybierze w pkt. 3.2 objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym, to z

wynagrodzenia będzie potrącana co miesiąc składka 2,45% kwoty brutto, co powoduje:
a.

niższe wynagrodzenie netto o kwotę tej składki,

b.

nabycie (po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia chyba, że do
ubezpieczenia chorobowego

podlega się z innej umowy o pracę / zlecenia) prawa do zasiłku chorobowego z ZUS w
okresie zwolnienia lekarskiego,
c.

zakaz pracy w okresie zwolnienia lekarskiego.

Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach
związanych z podjęciem dodatkowego zatrudnienia – bez względu na rodzaj umowy,
w ciągu 2 dni roboczych od zaistniałej sytuacji

Zgodność z prawdą powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Rzeszów, dnia

…………………………….
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

