
ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW BADAŃ  

DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 

 

 

Definicje: 

1) Agencja – Jobman Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

2) Zleceniobiorca (Agencji) – osoba zatrudniona przez Agencję na podstawie umowy zlecenia do świadczenia usług 

kasjerskich na rzecz Klientów Agencji. 

3) Klient Agencji – dowolny podmiot gospodarczy, do którego Agencja kieruje Zleceniobiorców do wykonywania usług 

kasjerskich, u którego na mocy obowiązujących przepisów prawa bądź wewnętrznych regulacji wymagane jest 

posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych celem świadczenia tych usług.  

 

I. Zasady ogólne: 

 

1) Refundacji podlegają badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonane przez Zleceniobiorców 

Agencji w okresie od 01.10.2017 do 31.12.2017; 

2) Maksymalny koszt refundacji to 50,00 PLN. 

 

II. Nabycie uprawnienia do refundacji: 

 

Uprawnieni do ubiegania się o refundację są wszyscy Zleceniobiorcy Agencji, wykonujący usługi kasjerskie na rzecz 

Klientów Agencji, którzy w okresie od 01.10.2017 do 31.12.2017 wypracują minimum 150 godzin świadczenia tych usług 

oraz Zleceniobiorcy Agencji świadczący usługi w charakterze Pracownika Stoiska z Karpiem, którzy we wskazanym 

okresie wypracują minimum 100 godzin świadczenia tych usług.  

 

III. Ubieganie się o refundację: 

 

1) Zleceniobiorca, który ubiega się o otrzymanie refundacji ma obowiązek: 

a) przesłać skan faktury imiennej za wykonanie badań na adres e-mail: badania@jobmangroup.pl, najpóźniej 

ostatniego dnia obowiązywania programu tj. 31.12.2017;  

b) opisać wiadomość tytułem : REFUNDACJA Imię i Nazwisko  Zleceniobiorcy Agencji oraz wysłać ją z adresu e-

mail wskazanego na umowie z Agencją;  

c) Rozliczyć się z wypracowanych godzin u danego klienta Agencji, w terminie i na zasadach przewidzianych 

odpowiednimi procedurami Agencji. 

2) Faktury: 

a) przesłane po terminie wskazanym w pkt 1 ppkt a) powyżej; 

b) wystawione na inne osoby niż Zleceniobiorca; 

c) zawierające błędne dane, pomyłki, przekreślenia, poprawki; 

 

- nie będą uwzględniane. 

 

IV. Wypłata refundacji: 

Wypłata refundacji następuje w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca, w którym zleceniobiorca Agencji przesłał 

Agencji skan faktury i jest doliczona do należnego mu wynagrodzenia za świadczoną, tego miesiąca, usługę. 


