
 

Regulamin  zamieszczania ofert pracy na witrynie internetowej IPMA Polska, 

Warszawa, 20 września 2012 r. 

§ 1 

Cel i definicje 

1. Regulamin niniejszy dotyczy zasad publikowania ofert pracy przez podmioty gospodarcze, w tym 

również podmioty posiadające status członka instytucjonalnego IPMA Polska, na stronie IPMA 

Polska w zakładce „Praca" 

2.  Ilekroć w niniejszym  regulaminie jest mowa o: 

a. IPMA Polska  należy przez to rozumieć Stowarzyszenie IPMA Polska z siedzibą w Warszawie, 

02- 516, ul. Starościńska 1b lok. 3. 

b. Podmioty (ogłoszeniodawcy):   należy rozróżnić wśród nich organizacje posiadające status 

członka instytucjonalnego w  IPMA Polska  (spełniającą warunki opisane w § 2 Regulaminu ) 

oraz nie posiadającego takiego statusu § 3. 

c. Ogłoszeniach o pracę należy rozumieć przygotowaną przez  ogłoszeniodawcę kompletnie 

opisaną ofertą zawierającą następujące części: nazwa stanowiska pracy, opis stanowiska, 

wymagania, dane teleadresowe. Dodatkowe informacje powinny być zgodne z regulaminem. 

d. Regulaminie  należy przez to rozumieć niniejszy dokument. 

§ 2 

Podmioty uprawnione do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń o pracę 

Podmiotami uprawnionymi do  umieszczania ogłoszeń  o pracę bezpłatnie są: osoby fizyczne 

prowadzące  działalność gospodarczą, spółki, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje 

spełniające łącznie następujące warunki: 

a. Na dzień wypełnienia zgłoszenia posiadają status członka instytucjonalnego.  

b. Nie zalegają z opłatą składki członkowskiej na rzecz IPMA Polska. 

c. Ich działalność nie jest sprzeczna z misją, wizją i celami rozwoju IPMA Polska. 

§ 3 

Podmioty uprawnione do zamieszczania odpłatnych ogłoszeń o pracę wg cennika § 5 



 

Podmiotami uprawnionymi do  umieszczania ogłoszeń o pracę odpłatnie są: osoby fizyczne 

prowadzące  działalność gospodarczą, spółki, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje, które 

nie spełniają warunku a. lub b. z § 2 oraz ich działalność nie jest sprzeczna z misją, wizją i celami 

rozwoju IPMA Polska. 

§ 4 

Zasady zamieszczania ogłoszeń o pracę 

1. Podmiot  zamierzający umieścić Ogłoszenie o pracę oferowaną przez siebie wysyła 

przygotowaną informację do biura IPMA Polska na adres biuro@ipma.pl. 

2. Ogłoszenie o pracę otrzymana przez IPMA Polska  jest  weryfikowane i akceptowane  przez  

osobę z Biura IPMA Polska odpowiedzialną za marketing. W przypadku wątpliwości co do 

zgodności  treści merytorycznej z misją, wizją i celami działania IPMA Polska, treść ogłoszenia 

jest konsultowana  z członkiem Zarządu odpowiedzialnym za marketing.  

3. Po otrzymaniu i weryfikacji Ogłoszenia lub Informacji, Biuro IPMA Polska w ciągu 2-3 dni 

roboczych  publikuje otrzymaną wiadomość na stronie IPMA Polska: www.ipma.pl, 

w zakładce „PRACA” 

4. IPMA Polska zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji informacji lub usunięcia 

opublikowanego wcześniej Ogłoszenia o pracę.   

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Informacje  i  ogłoszenia publikowane są w kolejności 

nadesłania. 

6. Jeden podmiot w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego nie może zamieścić więcej niż 

3 ogłoszenia. 

7. Przygotowana ze strony ogłoszeniodawcy informacja powinna zawierać co najmniej: nazwę 

stanowiska, opis stanowiska, wymagania dot. Grupy docelowych pracowników, dane 

teleadresowe ogłoszeniodawcy  wraz z  adresem i numerem kontaktowym, datę rozpoczęcia 

i zakończenia publikacji.  

8. Istnieje możliwość rozpowszechnienia ogłoszenia o pracę poprzez wiadomość elektroniczną 

do wszystkich członków IPMA Polska. 
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§ 5 

Płatności 

1. Dla podmiotów, będących Członkami IPMA Polska  umieszczenie informacji na portalu IPMA 

Polska w liczbie określonej w  3 ust. 6 jest bezpłatne, przy zastrzeżeniu że dany Podmiot spełnia 

warunki opisane w § 2. 

2.  Dla podmiotów spełniających warunki opisane w § 3 obowiązują następujące opłaty: 

W zależności od czasu trwania i formy: 

a. Ogłoszenia  zamieszczone na okres czasu 2 tygodnie – 150 zł 

b. Ogłoszenia zamieszone na okres czasu 1 miesiąc – 250 zł 

c. Ogłoszenie zamieszczone na okres 2 tygodnie + jednorazowe wysłanie informacji pocztą 

elektroniczną do wszystkich członków IPMA Polska – 350 zł 

d. Ogłoszenie zamieszczone na okres 1 miesiąc + jednorazowe wysłanie informacji pocztą 

elektroniczną do wszystkich członków IPMA Polska – 400 zł 

3. Dodatkowym warunkiem zamieszczenia ogłoszenia w przypadku podmiotu, którego dotyczy 

§ 3 jest uiszczenie opłaty według cennika i przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na 

adres: biuro@ipma.pl 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. IPMA Polska udostępnia  rubrykę Praca na stronie internetowej IPMA Polska wyłącznie 

w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2. IPMA Polska nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność treści ,a także jakoś merytoryczną 

Ogłoszenia o pracę przygotowanego przez ogłoszeniodawcę.  

3. Fakt publikacji ogłoszenia o pracę na stronach IPMA Polska nie upoważnia podmiotu do 

wykorzystywania  znaku IPMA Polska dla promocji oferty. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Zarząd i zostaje opublikowany na 

stronie  www.ipma.pl. 

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

http://www.ipma.pl/

