
 

 

 

 

 

RITS Professional Services sp. z o.o.  

Platinium I, Wołoska 9, 02-583 Warszawa, POLAND  

 +48 22 444 7 999, www.rits.center  

KRS: 0000538538 | NIP: 521-36-35-475 | Regon: 146267218 

 

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ 

„POLEĆ ZNAJOMEGO DO RITS” 

 
 

Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy spółką RITS a jej 
Współpracownikami, niezależnie od tytułu tej współpracy, w celu uzyskania od 
Współpracowników poleceń Kandydatów, dzięki czemu możliwe będzie podjęcia zatrudnienia 
w RITS oraz ustalenie zasad przyznania Prowizji Współpracownikom z tytułu zatrudnienia 
Kandydata. 

 

 

Poniższe pojęcia posiadają następujące znaczenie: 
 

1. Kandydat – osoba fizyczna, nie mająca obowiązku otrzymania zezwolenia na pracę w 
Polsce, której polecenie RITS przez Polecającego zakończyło się nawiązaniem współpracy 
przez nią z RITS w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, również w ramach 
umowy B2B, zaś współpraca dotyczyć świadczenia usług informatycznych oraz związanych 
z nowymi technologiami, w szczególności poprzez tworzenie lub modyfikację 
oprogramowania komputerowego, analizę oprogramowania wykonywanie wdrożeń 
oprogramowania, testowanie oprogramowania, przetwarzanie baz danych; 

2. Polecający - osoba fizyczna nie mająca obowiązku otrzymania zezwolenia na pracę w 
Polsce, polecająca RITS Kandydata, będącego znajomym Polecającego, mającego być 
Kandydatem, który wyraził zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez 

Polecającego do RITS, w tym również jego CV, oraz powierzenie RITS przetwarzania jego 

danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji; 

3. Program Poleceń – obowiązujący w RITS program, którego zadaniem jest doprowadzenie 
do pozyskania w efekcie zgłaszania przez Polecających Kandydatów przez RITS, którzy 
zostaną Współpracownikami RITS, obsługującymi stanowiska związane ze świadczeniem 
usług programistycznych, zarówno na rzecz RITS, jak i klientów RITS; 

4. Prowizja – wynagrodzenie dla Polecającego, w przypadku zatrudnienia poleconego przez 

Polecającego Kandydata oraz współpracy RITS z Kandydatem przez okres co najmniej 3 
pełnych miesięcy kalendarzowych; 

5. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Poleceń „Poleć znajomego do RITS”, 
obowiązujący w RITS; 

6. RITS – RITS Professional Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Wołoska 9, 02-

583 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538538, NIP 
5213635475; 

7. Współpracownik – Polecający będący osobą fizyczną współpracującą z RITS w ramach 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, również mająca status przedsiębiorcy, 

polecająca RITS Kandydata. 

 

http://www.rits.center/
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I. PRZEDMIOT PROGRAMU POLECEŃ 

 

1. Program Poleceń ma na celu zwiększenie ilości wartościowych współpracowników 
RITS poprzez przekazanie przez Polecających CV znajomego Polecającego, będącego 
potencjalnym Kandydatem do współpracy z RITS.  

2. Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy lub zatrudnienia Kandydata i będzie on 
aktywnym współpracownikiem RITS przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
(tj. będzie faktycznie świadczył pracę lub usługi na rzecz RITS lub klientów RITS, a jego 

absencja w tym okresie nie będzie wynosiła nie więcej niż 10 dni roboczych ), Polecający 

otrzyma prowizję: 
a) 2000 złotych brutto, jednak bez podatku od towarów i usług, za polecenie 

Kandydata na stanowisko „junior” przez co należy rozumieć osobę, która ma: 
• 0-1,5 roku doświadczenia; 
• podstawowa znajomość języka programowania i dedykowanego mu 

frameworku obowiązującego w firmie bądź przy konkretnych 
projektach; 

• język angielski na poziomie komunikatywnym, który umożliwi mu wgląd 
w dokumentację techniczną; 

• praca w dużej mierze pod nadzorem starszych kolegów z zespołu;; 
b) 4000 złotych brutto, jednak bez podatku od towarów i usług, za polecenie 

Kandydata na stanowisko „mid” przez co należy rozumieć osobę, która ma: 
• 2-3,5 lat doświadczenia; 
• pracuje w główniej mierze samodzielna przy niewielkim nadzorze; 
• posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów 

technicznych; 

• ma zdolność wyznaczania sobie zadań w oparciu o cele biznesowe 
projektu; 

• umie pracować samodzielnie i w zespole, a nawet zarządzać niewielkim 
zespołem; 

• nadzoruje pracę młodszych kolegów; 
• ma inicjatywę w rozwiązywaniu różnych problemów oraz 

podejmowanie decyzji projektowych; 

• język angielski na poziomie komunikatywnym, który umożliwi mu wgląd 
w dokumentację techniczną; 

• komunikuje się z klientem na temat założeń i najlepszych rozwiązań dla 
projektu; 

• ciągle się rozwija i jest na bieżąco z nowinkami technologicznymi. 

c) 6.000 złotych brutto, jednak bez podatku od towarów i usług, za polecenie 
Kandydata na stanowisko „senior” przez co należy rozumieć osobę, która ma: 

• 4-8 lat doświadczenia; 
• pracuje samodzielnie nad bardzo złożonymi projektami, 

niejednokrotnie kilkoma na raz; 

• prowadzi duże zespoły i wspiera ich swoją wiedzą i doświadczeniem; 

http://www.rits.center/
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• ma umiejętność efektywnego delegowania zadań pomiędzy 
członków zespołu zgodnie z ich umiejętnościami i założeniami 
projektu; 

• ma nadzór nad pracą junior developerów; 
• ma szerokie spojrzenie na produkt z naciskiem na dalsze możliwości 

jego rozwoju; 

• podejmuje strategiczne dla projektu decyzje; 

• język angielski na poziomie komunikatywnym, który umożliwi mu 
wgląd w dokumentację techniczną; 

• ma kontakt z klientami i omawia z nimi najlepsze rozwiązania 
technologiczne służące realizacji celów biznesowych. 

 

3. Wysokość Prowizji ustala się na podstawie doświadczenia polecanego Kandydata, przy 

czym decydujące znaczenie ma rodzaj stanowiska, na którym ostatecznie zatrudniono 

Kandydata, tj. dla Kandydata poleconego na stanowisko „mid” ostatecznie 
zatrudnionego na stanowisku „senior”, należna Prowizja jest jak dla stanowiska 
„senior”. 

4. W przypadku gdy zgłoszenia tego samego Kandydata dokonają różne osoby, Prowizja 
będzie przyznana Polecającemu, który poleciła danego Kandydata jako pierwszy. 

5. W przypadku gdy Kandydat jest już zarejestrowana w bazie kandydatów RITS, z innego 
źródła niż polecenie przez Polecającego, Prowizja jest należna o ile w okresie ostatnich 

6 miesięcy Kandydat nie brał udziału w procesach rekrutacyjnych RITS. 
6. Polecenie Kandydata ważne jest przez 24 miesięce od daty przesłania przez 

Polecającego CV i zarejestrowania CV w bazie kandydatów RITS. Po upływie tego 
terminu, w przypadku nawiązania współpracy lub zatrudnienia polecanej osoby 
prowizja za polecenie nie będzie przyznawana. 

 

 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE POLECEŃ 

 

1. Każda osoba fizyczna nie mająca obowiązku otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce, 
ma prawo być uczestnikiem Programu Poleceń i ma prawo zgłosić dowolną liczbę 
Kandydatów. Powyższe nie dotyczy członków zarządu RITS oraz osób zatrudnionych na 
stanowiskach managerskich, a także osób zaangażowanych w proces oferowania 

kandydatów do klienta, niezależnie od formy ich współpracy z RITS, które nie mogą brać 
udziału w Programie Poleceń. 

2. Wzięcie udziału w Programie Poleceń oznacza zaakceptowanie Regulaminu. 
3. Aby wziąć udział w Programie Poleceń należy wypełnić wszystkie pola formularza 

zgłoszeniowego i przesłać CV znajomego poprzez formularz zgłoszeniowy na 
www.rits.center/system-polecen. W formularzu należy uzupełnić wymagane pola oraz 
załączyć CV Kandydata, w celu przesłania rekomendacji, a także zaznaczyć wymagane 
zgody i oświadczenia, co stanowi warunek konieczny jego skutecznego zgłoszenia 
Kandydata i przystąpienia do Programu Poleceń. 

4. Polecający zobowiązany jest uprzednio uzyskać zgodę Kandydata na jego polecenie w 
ramach Programu Poleceń, a także zgodę Kandydata na powierzenie RITS 

http://www.rits.center/
http://www.rits.center/system-polecen
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przetwarzania danych osobowych Kandydata dla potrzeb rekrutacji, co jest 

potwierdzane w formularzu zgłoszeniowym oraz stanowi warunek konieczny jego 
skutecznego złożenia i przystąpienia do Programu Poleceń. W przypadku, gdy 
Kandydat nie będzie wiedział o przesłaniu jego CV przez Współpracownika, nie wyraził 
na to zgody lub nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Prowizja 
nie będzie należna. 

5. Po dokonaniu zgłoszenia Kandydata, do Kandydata (w kopii do Polecającego), wysłana 
zostanie wiadomość informująca o jego zgłoszeniu, zaś Kandydat zostanie poproszony 

przez RITS o udzielenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w 
celach rekrutacyjnych lub potwierdzenie zgód udzielonych przez Polecającego. W 

przypadku nieudzielenia zgody w przeciągu 21 dni, Kandydat nie będzie uczestnikiem 

programów rekrutacyjnych RITS, zaś jego dane zostaną permanentnie usunięte. 
 

 

III. WYPŁATA PROWIZJI. 

 

1. Prowizja wypłacana jest jednorazowo, po przepracowaniu przez poleconego przez 
Polecającego Kandydata, minimalnego okresu wskazanego w pkt I.2 

2. Decyzję o spełnieniu warunków Regulaminu, uprawniających do otrzymania przez 
Polecającego Prowizji, podejmuje RITS, informując o tym niezwłocznie Polecającego. 

3. Jeśli Polecający jest Współpracownikiem, Prowizja będzie wypłacona: 
a) jeśli polecający Współpracownik jest zatrudniony na umowę o pracę – jako premia 

jednorazowa, gdzie kwota Prowizji jest kwotą brutto; 
b) jeśli polecający Współpracownik jest zatrudniony na umowę cywilnoprawną – 

jako prowizja z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa, gdzie kwota Prowizji jest 

kwotą brutto;  
c) jeśli polecający Współpracownik jest przedsiębiorcą, współpracującym w oparciu 

o kontrakt B2B – jako prowizja z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa, gdzie 
kwota Prowizji jest kwotą brutto, do której doliczony zostanie podatek od 
towarów i usług, jeśli Współpracownik jest podatnikiem czynnym tego podatku 

4. Prowizja będzie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu 
kalendarzowym, w którym spełniły się warunki do jej naliczenia i wypłaty. 
Współpracownicy mający status przedsiębiorcy będą mieli wypłaconą prowizję w 
oparciu o poprawnie wystawioną i doręczoną RITS fakturę. 

5. Jeżeli Polecający nie jest Współpracownikiem, Prowizja będzie wypłacona na 
podstawie umowy o świadczenie usług (umowy zlecenia) przygotowanej przez RITS.  
Umowa będzie sporządzona każdorazowo po spełnieniu warunków do otrzymania 
Prowizji, o ile Polecający nie będący Współpracownikiem spełnia kryteria, w 
szczególności nie ma obowiązku otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce. 

6. Po przekazaniu informacji o prawie do otrzymania Prowizji, Polecający nie będący 
Współpracownikiem zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania 
informacji, przekazać swoje dane osobowe, niezbędne do przygotowania umowy. Jeśli 
dane nie zostaną przekazane we wskazanym terminie lub Polecający nie spełnia 
kryteriów, RITS ma prawo nie wypłacić Prowizji. 

http://www.rits.center/
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7. W oparciu o przekazane dane RITS przygotuje umowę, którą Polecający nie będący 
Współpracownikiem zobowiązany jest podpisać. Prowizja zostanie przekazana na 
konto bankowe wskazane przez Polecającego w przeciągu 14 dni roboczych od 
podpisania umowy. Brak podpisania i przekazania RITS umowy w terminie 14 dni 

roboczych od jej przekazania do podpisania, oznacza utratę prawa do Prowizji. 
 

 

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. 

 

1. Organizatorem Programu Poleceń jest wyłącznie RITS, które jest wyłącznie 
odpowiedzialne za przebieg Programu Poleceń oraz jego zmiany w trakcie trwania. 

2. Zmiany Regulaminu oraz jego aktualne brzmienie dostępne będą na stronie 
www.rits.center/system-polecen . Zmiany Regulaminu nie wpływają na uprawnienia 
uprzednio nabyte przez Polecających, przy czym jeśli zmiana jest korzystniejsza dla 
Polecającego niż dotychczasowe brzmienie, zastosowanie mają zapisy korzystniejsze. 

3. RITS czuwa nad przebiegiem Programu Poleceń i dba o przestrzeganie jego zasad.  
4. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatów zawarte 

są w Polityce Prywatności RITS dla Kandydatów, odnoszącej się do przetwarzania danych 

osobowych kandydatów, zawartej na stronie: www.rits.center/system-polecen. 

Opisana Polityka Prywatności dotyczy również przetwarzania danych Polecających. 
5. Program Poleceń rozpoczyna się od dnia 1 września 2021r. i jego czas trwania jest 

nieokreślony. RITS uprawnione jest do zakończenia Programu Poleceń w każdym czasie, 
co nie wpływa na uprawnienia uprzednio nabyte przez Polecających. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem lub w przypadku wątpliwości co do jego 

brzmienia, rozstrzygająca jest decyzja RITS. Każdy uczestnik Programu, w tym 

Polecający, uprawniony jest do zwrócenia się do RITS o udzielenie interpretacji zapisów 
Regulaminu. 
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