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Regulamin-2. Regulamin Działań PPP 
(dalej „Regulamin”) do Umowy zlecenia zawartej z Ecotec Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Wersja nr 1/2022 z dnia 01.06.2022 
 
Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Działań reklamowo-szkoleniowych w ramach 
Programu Poleć Pracownika PPP (dalej „Program”) przez Ecotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-229) przy ul. Światowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000344152, (dalej jako „Organizator”). 

 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Program trwa od dnia 30.11.2021 do odwołania. 
2. Program skierowany jest do osób współpracujących z Organizatorem na podstawie każdej formy 

współpracy z wyłączeniem Umowy o Pracę, w szczególności na podstawie Umowy Zlecenie 
(zwanych dalej „Współpracownikami”). 

3. Do wykonywania czynności w ramach programu zostają zakwalifikowane osoby pozostające we 
współpracy z Organizatorem na dzień 30.11.2021. 

4. Wszyscy pozostali Współpracownicy, którzy nawiązali współpracę po 30.11.2021 zostają 
zakwalifikowani do wykonywania czynności w ramach Programu, kolejnego dnia po rozpoczęciu 
realizacji Zlecenia zgodnie z Umową, chyba że Organizator każdorazowo wskaże inaczej. 

5. Działania PPP mogą być wykonywane od następnego dnia po dniu rozpoczęcia Zlecenia w Polsce 
jednocześnie.    

6. Współpracownik zostaje wyłączony z Programu w dniu zakończenia współpracy. 
  

§ 2  
Zasady Programu (część I) 

1. W ramach Programu każdy Współpracownik w trakcie pobytu w Polsce prowadzi Działania PPP 
mające na celu znalezienie nowych Kandydatów do wykonywania prac z zakresu określonego 
przez Organizatora oraz ich wstępnego przeszkolenia w zakresie świadczonych usług. 

2. Działania PPP są prowadzone na terenie Polski i polegają na m.in. polecaniu Organizatora jako 
pracodawcy/zleceniodawcy wśród znajomych i rodziny, przedstawiania potencjalnym 
kandydatom do pracy możliwości i warunków pracy u Organizatora, wstępnego wdrożenia w 
zakres projektów, wykonywanych czynności, obowiązków, wymagań i realizacji projektów, 
wdrożenia w zakresie bezpiecznych warunków wykonywania zlecenia oraz dbania o dobry 
wizerunek Organizatora. 

3. Zakres czynności, do których Organizator poszukuje kandydatów to: wiercenie/wbijanie słupów, 
montaż konstrukcji stalowych, montaż modułów fotowoltaicznych, prace elektryczne przy 
instalacjach fotowoltaicznych, montaż ekranów akustycznych, obsługa maszyn: koparka, 
ładowarka, maszyna palikująca. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapotrzebowania na kandydatów do wykonywania 
poszczególnych prac. 

5. Współpracownik za prowadzenie Działań PPP za każdy miesiąc, w którym działania były 
prowadzone otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 brutto za każdy miesiąc. Organizator 
zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki indywidualnie, wg. uznania. 

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia z tytułu wykonanych Działań PPP jest potwierdzone przez 
Organizatora zgłoszenie się do firmy potencjalnego kandydata (powołującego się na 
Współpracownika – Imię i Nazwisko) lub otrzymanie danych kontaktowych potencjalnego 
kandydata oraz wzięcie przez niego udziału minimum w pierwszym etapie procesu 
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rekrutacyjnego i legitymującego się podstawową wiedzą o zakresie czynności i Projektów 
realizowanych przez Organizatora. 

7. Wynagrodzenie opisane w ust. 5 jest wypłacane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wykonywane były Działania PPP. 
 

§ 3  
Zasady Programu (część II) 

8. W ramach PPP każdy Współpracownik może przekazać (zwane dalej „Przekazaniem Kandydata”) 
Organizatorowi dane osoby, która jest zainteresowana rozpoczęciem pracy u Organizatora i która 
nigdy wcześniej z nim nie współpracowała (zwany dalej „Kandydatem”), a którą Współpracownik 
pozyskał w ramach prowadzonych Działań PPP. 

9. Dane Kandydata muszą zawierać jego imię, nazwisko i numer telefonu oraz zostać przekazane w 
formie elektronicznej np. mailowo lub SMSem. 

10. Pracownik za pozyskanie Współpracownika otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.750,00 zł 
brutto za każdego Kandydata. 

11. Warunkiem otrzymania przez Współpracownika wynagrodzenia określonego w ust. 3 są: 
a) Nawiązanie współpracy Kandydata z Organizatorem, 
b) przepracowanie przez Kandydata co najmniej 1000 roboczogodzin na rzecz Organizatora. 
c) po spełnieniu warunku a) i b) Organizator informuje o tym Współpracownika, który przesyła 

podpisane oświadczenie w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną o treści: 
PPP - Wynagrodzenie za Przekazanie Kandydata przez [imię i nazwisko Pracownika przekazującego] 
W ramach Programu Poleć Pracownika przekazałem kandydata [imię i nazwisko Kandydata], który 
spełnił warunki do otrzymania przeze mnie wynagrodzenia i przepracował w Ecotec Polska 1000 
godzin. 
- na adres mailowy ppp@ecotec-polska.pl wpisując w temacie:  
PPP - Wynagrodzenie za Przekazanie Kandydata przez [imię i nazwisko Współpracownika] 
- lub jako wiadomość MMS lub WhatsApp na nr: +48 609 513 309. 
12. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Kandydatowi rozpoczęcie pracy w 

najbliższym możliwym terminie od momentu nawiązania współpracy. 
13. Jeżeli współpraca pomiędzy Kandydatem a Organizatorem lub Współpracownikiem a 

Organizatorem zostanie rozwiązana z winy odpowiednio Kandydata lub Współpracownika (w 
szczególności z powodu nienależytego wykonywania prac określonych umową, potwierdzenia, 
ale nie stawienia się w określonym miejscu i czasie w celu wykonywania prac, spożywania lub 
bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy) przed spełnieniem 
warunku określonego w ust. 4 pkt. b wynagrodzenie nie jest należne. 

14. Wynagrodzenie opisane w ust. 3 jest wypłacane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zostały spełnione warunki opisane w ust. 4. 

15. W szczególnych przypadkach Organizator może przyznać wynagrodzenie zanim zostaną 
spełnione warunki określone w ust. 4. 
 

§ 4  
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące Programu, można zgłaszać: (i) na piśmie na adres Organizatora: 
ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa; lub (ii) mailowo na następujący adres mailowy 
Organizatora: ppp@ecotec-polska.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji w 
Programie Poleć Pracownika. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego; adres do korespondencji; opis 
sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz żądanie skarżącego. Reklamacje są 
rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania 
przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje 
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powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub 
wiadomością e-mail. 
 

§ 5  
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym odwołania Programu. 
Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie przekazana 
Współpracownikom, z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-
dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Współpracowników 
na podstawie dotychczasowych postanowień. 

2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Plakat 
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