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PROGRAM ROZWOJU KADRY MEDYCZNEJ NA 2022 ROK 

 

Obszar 3  

Program poleceń pracowniczych 

 

Założenie:  

Celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań rekrutacyjnych Spółki poprzez zmotywowanie 

Pracowników do rekomendowania w swoim środowisku podejmowania zatrudnienia w Szpitalu, 

proponując nagrodę finansową powiązaną z poleceniem Pracodawcy Kandydata na jedno z 

deficytowych w Spółce stanowisk, na niżej określonych warunkach.  

 

Regulamin „Programu poleceń pracowniczych” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań rekrutacyjnych Spółki poprzez 

zmotywowanie Pracowników do rekomendowania w swoim środowisku podejmowania 

zatrudnienia w Szpitalu, proponując nagrodę finansową powiązaną z poleceniem Pracodawcy 

Kandydata na jedno z deficytowych w Spółce stanowisk. 

2. W roku 2022 stanowiskami priorytetowymi i deficytowymi są: starszy asystent, młodszy 

asystent (z wyłączeniem osób odbywających w Spółce szkolenie specjalizacyjne), pielęgniarka, 

fizjoterapeuta. 

 

§2 Zakres programu 

1. Program poleceń pracowniczych dotyczy prowadzonych przez Spółkę naborów na stanowiska 

określone w §1 ust. 2, realizowanych w trybie rekrutacji zewnętrznej lub konkursu na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w liczbie wynikającej z wakatów określonych w 

przyjętym Planie zatrudnienia na 2022 r.  

2. Program nie obejmuje poleceń dokonywanych w ramach rekrutacji wewnętrznych, jak również 

rekrutacji na staże, praktyki i wolontariaty.  

3. W Programie jako osoba polecająca może wziąć udział wyłącznie pracownik Megrez Sp. z o.o. 

zatrudniony w oparciu o każdą z rodzajów umów o pracę w myśl Kodeksu Pracy, lub w oparciu 

o umowę cywilnoprawną, zwany dalej Pracownikiem Polecającym.  
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4. Do programu może przystąpić Pracownik Spółki, który oprócz zapisów ust. 2 spełnia łącznie 

poniższe kryteria:  

a) pozostaje w stosunku pracy ze Spółką,  

b) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy, 

c) nie zajmuje stanowiska: dyrektora, ordynatora, kierownika, koordynatora oraz ich zastępców, 

jak również nie jest zatrudniony w Dziale Kadr i Płac Spółki, 

d) wykazuje się nienaganną pracą i postawą – w szczególności: brak nieusprawiedliwionych 

nieobecności i kar porządkowych / umownych, 

e) nie jest w trakcie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego – w przypadku zatrudnienia 

w oparciu o umowy o pracę, 

f) wypracowuje minimum 80 godzin miesięcznie, którą to liczbę godzin ustalono zarówno w 

łączącej Spółkę z Kandydatem umowie, jak i potwierdzono na podstawie zrealizowanego 

miesięcznego harmonogramu pracy – w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę 

cywilnoprawną. 

5. Inne usprawiedliwione nieobecności, w przypadku umowy o pracę (zwolnienie lekarskie, urlop 

macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski) nie wykluczają wzięcia udziału w Programie.  

 

§3 Warunki nagradzania w Programie Poleceń 

1. Każdy Pracownik Polecający, który polecił do pracy Kandydata zgodnie z zasadami wskazanymi 

w §4 Regulaminu oraz jednocześnie spełnia warunki opisane w §1 ust. 3, otrzymuje 

jednorazową nagrodę w wysokości 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 

00/100 brutto), zwaną dalej Nagrodą za polecenie. 

2. Wypłata Nagrody za Polecenie następuje po przepracowaniu przez Kandydata w Spółce trzech 

pełnych miesięcy kalendarzowych. Wypłaty Nagrody za Polecenie dokonuje się wraz z wypłatą 

wynagrodzenia 10 dnia następnego miesiąca, w którym pracownik nabył prawa do Nagrody za 

Polecenie.  

3. Od Nagrody za Polecenie zostaną potrącone składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek 

dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Wypłata Nagrody za Polecenie będzie możliwa, jeśli Kandydat spełnił łącznie poniższe warunki:  

a) przepracował w Spółce minimum trzy pełne miesiące kalendarzowe w oparciu o: 

• Umowę o pracę – w wymiarze minimum 0,5 etatu, 
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• Umowę cywilnoprawną – w wymiarze minimum 80 godzin miesięcznie, którą to liczbę godzin 

ustalono zarówno w łączącej Spółkę z Kandydatem umowie, jak i potwierdzono na podstawie 

zrealizowanego miesięcznego harmonogramu pracy. 

b) w wymienionym wyżej okresie wykazał się nienaganną pracą i postawą – w szczególności: brak 

kar porządkowych lub umownych, nieusprawiedliwionych nieobecności.  

c) w wymienionym wyżej okresie nie przebywał dłużej niż 7 dni kalendarzowych na: zwolnieniu 

lekarskim (dotyczy zwolnień lekarskich oraz opieki nad chorym członkiem rodziny, w tym 

dzieci) i nie korzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem do lat 8),  

d) na dzień wypłaty Nagrody z Polecenie Kandydat nadal będzie pracownikiem Spółki, 

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy kontraktowej zawartej na okres nie 

krótszy niż 6 miesięcy.   

 

§4 Zgłaszanie Kandydatów w Programie Poleceń Pracowniczych 

1. Polecenie Kandydata do pracy w Spółce dokonuje się poprzez uzupełnienie i dostarczenie do 

Działu Kadr i Płac Formularza polecenia Kandydata, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu; Formularz jest podpisany przez Pracownika Polecającego 

i Kandydata, a załącznik do niego stanowi CV Kandydata oraz klauzula zawierająca 

oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2). Kandydat może 

dostarczyć swoje CV także bezpośrednio do Działu Kadr i Płac Spółki.  

2. Kandydaci zgłaszani w jakikolwiek inny sposób, a także polecenia bez wymaganych 

dokumentów lub z niekompletnymi / niepodpisanymi dokumentami – nie będą 

rozpatrywane w ramach niniejszego Programu.  

3. Jeśli polecany Kandydat spełnia wymagania określone przez Spółkę w ogłoszeniu 

rekrutacyjnym lub warunkach, Dział Kadr i Płac realizuje proces rekrutacji z jego udziałem, 

zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem rekrutacji. 

4. Jeśli zgłoszony Kandydat rozpocznie pracę w Spółce, Dział Kadr i Płac skontaktuje się z 

Pracownikiem Polecającym w celu potwierdzenia tego faktu. Ponowny kontakt ze strony 

Działu Kadr i Płac z Pracownikiem Polecającym nastąpi po spełnieniu warunków 

wymienionych w §2 i §3 w celu potwierdzenia spełnienia przesłanek kwalifikujących do 

otrzymania Nagrody za polecenie.  

5. W ramach Programu nie mogą być polecani Kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 2 lat 

świadczyli pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.  
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§5 Postanowienia końcowe 

1. W sytuacji, gdy danego Kandydata poleca więcej niż jedna osoba, decyduje pierwszeństwo 

dostarczenia do Działu Kadr i Płac Formularza polecenia Kandydata. Jeśli Kandydat zostanie 

zatrudniony i spełnione zostaną warunki określone w niniejszym Regulaminie, Nagrodę za polecenie 

otrzyma osoba, która poleciła kandydata jako pierwsza.  

2. Polecenie danego Kandydata jest ważne tylko przy jednej rekrutacji. Oznacza to, że jeśli Kandydat 

nie zostanie wybrany w ramach danej rekrutacji, musi być ponownie polecony przy okazji innej 

rekrutacji, aby osoba polecająca była brana pod uwagę w Programie Poleceń.  

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień w wykazie stanowisk deficytowych i 

priorytetowych, określonych w par. 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.  

4. Zgłoszenie polecenia w ramach Programu Poleceń oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

5. Program obowiązuje w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  

6. Wszystkie spory mogące wynikać na tle niniejszego Regulaminu, będzie rozstrzygać sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Spółki.  

 


