
REGULAMIN PROGRAMU CONTRAIN CARE 

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu CONTRAIN CARE, zwanego dalej 

„Programem CC”. 

2. Organizatorem Programu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297170; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 

5.905.600,00 PLN; NIP: 7811812623., e-mail: hr@contrain.pl 

3. Pracodawca: Contrain Group Sp. z o. o., Contrain Poland Sp. z o.o. i Contrain Global Sp. 

z o.o., Contrain Sp. z o .o., Flexidea Sp. z o. o., Contrain Gmbh 

4. Uczestnik Programu: pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub świadczący pracę na 

podstawie umowy zlecenia, który u Pracodawcy przepracował nieprzerwanie co najmniej  

3 miesiące. Możliwość skorzystania z Programu CC nie obejmuje pracowników zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę tymczasową, osób na umowach tymczasowych cywilno-

prawnych lub pracowników świadczących pracę na podstawie outsourcingu pracowniczego.  

5. Contrain Care: Pakiet oferowanych przez Pracodawcę korzyści do wyboru lub korzyści 

dodatkowych 

6. Korzyści do wyboru: pakiety sportowe, prywatna opieka zdrowotna, nauka języków, usługi 

prozdrowotne. 

7. Korzyści dodatkowe: porady psychologiczne, opieka POST COVID  

 

DZIAŁ II. CEL, CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROGRAMU 

1. Celem programu jest poprawa kondycji zdrowotnej i psychofizycznej pracowników dzięki 

dostarczeniu usług przewidzianych w Programie Contrain Care.  

2. Program trwa od dnia 01.03.2022 r. do odwołania. 

 

DZIAŁ III. ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU 

1. Uczestnik chcący skorzystać z usług objętych Programem Contrain Care od 1 dnia danego 

miesiąca, powinien dokonać zgłoszenia do 15 dnia miesiąca poprzedniego.  

2. Zgłoszenia należy dokonać przez aplikację MyContrain, telefonicznie (503-193-239) lub 

mailowo: hr@contrain.pl. 



3. Zgłoszenia dokonane po upływie 15 dnia miesiąca powoduje, że skorzystanie z usług objętych 

programem jest możliwe 1 dnia drugiego w kolejności miesiąca następującego po miesiącu  

w którym dokonano zgłoszenia.   

4. Pracodawca w ramach Pakietu korzyści do wyboru dokonuje odpowiedniego 

finansowania kosztów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie  

w zakresie dwóch z czterech oferowanych usług z pakietu korzyści do wyboru.  

5. W ramach pakietu korzyści do wyboru, jeśli uczestnik programu wybierając  

2 finansowane przez pracodawcę usługi nie wybierze Multisportu, może przy pełnej 

odpłatności skorzystać z tej usługi. 

6. W ramach pakietu korzyści dodatkowych dostępne są: 

a) usługi opieki psychologicznej dostępne dla wszystkich pracowników, w pełni 

finansowane przez Pracodawcę. 

b) pakiety medyczne PostCovid dla osób w pełni zaszczepionych posiadających paszport 

Covidowy, zgodnie z regulacjami UE (więcej informacji na portalu Share Point w zakładce: 

Baza wiedzy o Contrain – Ważne wiadomości) 

7. Podejmując decyzję o przystąpieniu do Programu Contarain Care Uczestnik Programu 

zobowiązuje się do nieprzerwanego korzystania z programu przez minimalny okres 

przewidziany niniejszym Regulaminem. 

8. Pracodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika Programu z usług 

Programu, jeżeli ten mimo wezwania narusza zasady wynikające z niniejszego regulaminu 

lub regulaminu dostawcy usług. 

9. Przy wyborze korzyści współfinansowanej lub w pełni odpłatnej przez uczestnika 

programu, pracownik wyraża każdorazowo zgodę na potrącenie odpowiedniej kwoty  

z wynagrodzenia w formie pisemnej (dokument zgody na potrącenie) 

10. Pracownik przyjmuje do wiadomości fakt, że w momencie ustania stosunku pracy, jeżeli 

pozostanie jakikolwiek koszt usługi do opłacenia przez Pracodawcę, zostanie on potrącony  

z przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, co pracownik potwierdzi pisemną zgodą na 

potrącenie. 

 

DZIAŁ IV. KORZYŚCI DO WYBORU 

I. Pakiety sportowe: 

1. Pakiet Multisport dla Uczestników Programu świadczących pracę na terytorium 

Polski. 



a) Zasady korzystania z pakietu Multisport określa załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Dla Uczestników Programu świadczących pracę za granicą możliwość skorzystania 

z dowolnej aktywności sportowej zgodnie z poniższymi zasadami. 

a) za usługę związaną z aktywnością sportową uważa się każdą usługę umożliwiającą 

aktywność sportową wybraną przez Uczestnika Programu.  

b) Uczestnik Programu sam decyduje o wyborze usługi, z której chce korzystać.  

c) Uczestnik Programu sam organizuje możliwość skorzystania z usługi: wybiera 

podmiot, miejsce oraz czas realizacji usługi. 

d) Pracodawca nie uczestniczy w organizacji korzystania z usługi. 

e) Pracodawca refinansuje Uczestnikowi Programu koszt usługi do wysokości 

maksymalnie 40 euro miesięcznie. 

f) Rozliczenie między Pracodawcą a Uczestnikiem Programu następuje na podstawie 

przedłożonej faktury VAT lub rachunku przez Uczestnika Programu. 

g)  Sposób rozliczeń może różnić się w zależności od państwa, w którym pracownik 

pracuje (informacje szczegółowe są zawarte w instrukcji rozliczeń). 

h) Uczestnik Programu jest zobowiązany dostarczyć fakturę lub rachunek na adres 

hr@contrain.pl, faktura lub rachunek muszą być dostarczone przed realizacją 

usługi, istnieje możliwość dostarczenia faktury proforma. 

i) Pracodawca opłaca fakturę bezpośrednio dostawcy usług, nie ma możliwości 

zwrotu przez Pracodawcę kosztów usługi bezpośrednio Uczestnikowi Programu. 

j) Uczestnik Programu korzystający z pakietu sportowego za granicą może korzystać 

z różnych usług związanych z aktywnością sportową – może dokonywać zmian  

w każdym kolejnym miesiącu. Jedynym warunkiem ograniczającym jest miesięczny 

budżet przeznaczony na skorzystanie z usługi. 

k) Jeśli usługa wybrana przez Uczestnika Programu kosztuje mniej niż maksymalna 

miesięczna kwota finansowana przez Pracodawcę, Uczestnik Programu nie może 

żądać od Pracodawcy wypłaty pozostałej niewykorzystanej części miesięcznego 

budżetu. 

l) Pracodawca finansuje w danym miesiącu usługi wybrane przez Uczestnika 

Programu – może być więcej niż jedna - do wyczerpania miesięcznego budżetu.  

m) Jeśli Uczestnik Programu dostarczy fakturę na kwotę wyższą niż wyznaczony 

budżet, Pracodawca, rozliczy fakturę lub rachunek w ten sposób, że poniesie koszt 

wynikający z miesięcznego budżetu a pozostałą część potrąci z przysługującego 



pracownikowi wynagrodzenia za pracę należnego w miesiącu, w którym 

faktura/rachunek została opłacona na co Uczestnik Programu wyraża zgodę. 

n) Uczestnik programu musi dostarczyć fakturę lub rachunek wystawione na spółkę, 

z którą zawarł umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. 

o) Minimalny okres korzystania z pakietu sportowego wynosi 6 miesięcy. 

p) Dokonując wyboru pakietu sportowego Uczestnik Programu zobowiązuje się 

dostarczać prze okres minimum 6 miesięcy faktury za wybrane przez siebie usługi. 

q) Maksymalny okres jaki może zostać wskazany w jednej fakturze lub rachunku nie 

może być dłuższy niż 6 miesięcy do przodu od rozpoczęcia usługi. 

II. Prywatna opieka medyczna Enel-Med 

1. Enel – Med jest pakietem prywatnej opieki medycznej w ramach której Uczestnik 

Programu może skorzystać z usług określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

2. Minimalny okres korzystania z usługi od momentu zgłoszenia wynosi 12 miesięcy 

liczonych od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi. 

3. Chęć rezygnacji z korzyści należy potwierdzić do 15 dnia dwunastego miesiąca 

korzystania z usługi.  

4. Instrukcja skorzystania z Pakietu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu jak również 

jest dostępna u Organizatora. 

 

III. Usługi prozdrowotne 

1. Usługi prozdrowotne dotyczą dostępu do usług związanych z poprawą stanu 

psychofizycznego Uczestnika Programu. 

2. Za usługę prozdrowotną uważa się: usługi rehabilitacyjne, usługi fizjoterapeuty, usługi 

dietetyka, usługi masażysty oraz opiekę lekarską. 

3. Uczestnik Programu sam decyduje o wyborze usługi, z której chce korzystać.  

4. Uczestnik Programu sam organizuje skorzystanie z usługi: wybiera podmiot, miejsce 

oraz czas realizacji usługi. 

5. Pracodawca nie uczestniczą w organizacji korzystania z usługi. 

6. Uczestnik Programu dysponuje budżetem 200 złotych miesięcznie (pracownicy 

pracujący w Polsce) lub 50 euro miesięcznie (pracownicy pracujący poza granicami 

Polski).  

7. Rozliczenie między Pracodawcą, a Uczestnikiem Programu następuje na podstawie 

faktury VAT lub rachunku. 



8. Sposób rozliczeń może różnić się w zależności od państwa, w którym pracownik 

pracuje (informacje szczegółowe są zawarte w instrukcji rozliczeń) 

9. Pracownik jest zobowiązany dostarczyć fakturę lub rachunek na adres hr@contrain.pl  

10. Co ważne, faktura lub rachunek muszą być dostarczone przed realizacją usługi, 

możliwość dostarczenia faktury proforma. 

11. Pracodawca opłaca fakturę bezpośrednio dostawcy usług, nie ma możliwości zwrotu 

przez Pracodawcę kosztów usługi bezpośrednio Uczestnikowi Programu. 

12. Uczestnik programu musi dostarczyć fakturę lub rachunek wystawione na spółkę,  

z którą zawarł umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. 

13. Pracownik może w każdym miesiącu korzystać z różnych usług związanych z poprawą 

stanu psychofizycznego, a dodatkowo może w ramach jednego miesiąca korzystać  

z kilku dostawców usługi – do wyczerpania budżetu. 

14. Jeśli usługa wybrana przez Uczestnika Programu kosztuje mniej niż maksymalna 

miesięczna kwota finansowana przez Pracodawcę, Uczestnik Programu nie może 

żądać od Pracodawcy wypłaty pozostałej niewykorzystanej części miesięcznego 

budżetu. 

15. Jeśli Uczestnik Programu dostarczy fakturę na kwotę wyższą niż wyznaczony budżet, 

Pracodawca, rozliczy fakturę lub rachunek w ten sposób, że poniesie koszt wynikający 

z miesięcznego budżetu a pozostałą część potrąci z przysługującego pracownikowi 

wynagrodzenia za pracę należnego w miesiącu w którym faktura/rachunek została 

opłacona na co Uczestnik Programu wyraża zgodę. 

16. Minimalny okres korzystania z Pakietu wynosi nieprzerwanie 6 następujących po sobie 

miesięcy. 

17. Maksymalny okres jaki może zostać wskazany w jednej fakturze lub rachunku nie może 

być dłuższy niż 6 miesięcy do przodu od rozpoczęcia usługi. 

18. Pracownik przyjmuje do wiadomości fakt, że w momencie ustania stosunku pracy, 

koszt usługi pozostałej do opłacenia przez Pracodawcę zostanie potrącony  

z przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. od wypłaty pracownika, co 

pracownik potwierdzi pisemną zgodą na potrącenie z wynagrodzenia. 

IV. Nauka języków obcych 

1. Tutlo - Platforma internetowa do nauki języka angielskiego. 

a) Uczestnik Programu decydując się na korzystanie przyjmuje do wiadomości, że 

minimalny okres korzystanie z niej wynosi 12 miesięcy. 



b) Uczestnik Programu może zrezygnować z korzystania z platformy po 6 miesiącach, 

ale musi znaleźć za siebie zastępstwo. Nowy Uczestnik Programu zastępujący 

Uczestnika rezygnującego zobowiązuje się do korzystania z platformy przez 

minimum 6 miesięcy. 

c) Po znalezieniu zastępstwa pracownik może dokonać wyboru innej korzyści  

z programu Contrain Care o ile jest dostępna. 

d) W pakiecie platformy Tutlo pracownik otrzymuje: 

• 1 godzinę w tygodniu lekcji 1 na 1 z native speakerem lub polskim lektorem. 

Można wykorzystać ją jednorazowo lub w kilku krótszych sesjach (3x20min, 

2x30min). Lekcje dostępne w godzinach 7-22 i w weekendy. 

• Regularne webinary na różnych poziomach, pozwalające pogłębić zdolności 

językowe. 

• Dodatkowe ćwiczenia na platformie dla chętnych. 

• Po każdych zajęciach: notatki oraz informację nad czym należy popracować. 

e) Pracownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu korzystania z platformy Tutlo. 

f) Data rozpoczęcia kursu 1.03.2022, data zakończenia kursu 28.02.2023 

g) Niewykorzystane lekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc 

h) Lekcje dostępne są na poziomach: początkującym, średniozaawansowanym  

i zaawansowanym. 

 

2. Szkoła językowa Target & Shane – nauka języków obcych 

a) Uczestnik Programu może wybrać naukę jednego z języków obcych: angielski, 

niemiecki, polski, hiszpański, holenderski, rosyjski.  

b) W roku 2022 nauka języków odbywa się on-line. 

c) Uczestnik Programu ma możliwość wyboru opcji: 2 lekcje 60-cio minutowych  

w miesiącu w okresie marzec-grudzień 2022 lub 3 lekcje 60-cio minutowe  

w miesiącu w okresie marzec – maj 2022 oraz wrzesień 2022 – grudzień 2022 

d) Lekcje odbywają się indywidualnie lub grupowo. Jest to zawsze decyzja Uczestnik 

Programu może, którą z opcji wybierze. 

e) Czas przeprowadzenia lekcji jest ustalany na podstawie grafiku szkoły  

i konsultowany z uczniem. 

f) Uczestnik Programu może zrezygnować z nauki języka obcego zawsze na 20 dni 

przed końcem miesiąca.  

g) Decyzja o możliwości przystąpienia do innej korzyści jest uwarunkowana jej 

dostępnością. 



h) Pracownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu nauki języków obcych. 

i) Niewykorzystane lekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc. 

j) Lekcje dostępne są na poziomach: początkującym, średniozaawansowanym  

i zaawansowanym. Przed przystąpieniem do nauki języków pracownik wykona test 

poziomujący. 

 

3. Indywidualne programy językowe: 

a) Indywidualny program językowy dotyczy samodzielnego wyboru podmiotu 

realizującego usługę dotyczącą nauki języków obcych. 

b) Uczestnik Programu sam decyduje o wyborze usługi, z której chce korzystać.  

c) Uczestnik Programu sam organizuje skorzystanie z usługi: wybiera podmiot, 

miejsce oraz czas realizacji usługi. 

d) Pracodawca nie uczestniczą w organizacji korzystania z usługi. 

e) Uczestnik Programu dysponuje budżetem 2000 złotych lub 450 euro w roku 2022. 

f) Uczestnik Programu może wykorzystać budżet od 1 marca 2022 do 31 grudnia 

2022. 

g) Rozliczenie między Pracodawcą, a Uczestnik Programu następuje na podstawie 

faktury VAT lub rachunku.  

h) Uczestnik programu musi dostarczyć fakturę lub rachunek wystawione na spółkę, 

z którą zawarł umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. 

i) Rozliczenie może różnić się w zależności od państwa, w którym pracownik pracuje 

(informacje szczegółowe są zawarte w instrukcji rozliczeń). 

j) Pracownik jest zobowiązany dostarczyć fakturę na adres hr@contrain.pl  

w terminie 7 dni od wystawienia faktury/rachunku.  

k) Uczestnik programu musi dostarczyć fakturę lub rachunek wystawione na spółkę, 

z którą zawarł umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.  

l) Faktura lub rachunek może być wcześniej opłacony przez Uczestnika Programu,  

a następnie opłacony przez Contrain po otrzymaniu faktury. 

 

DZIAŁ V. KORZYŚCI DODATKOWE 

I. Opieka psychologiczna 

1. Opieka psychologiczna jest dostępna dla wszystkich Uczestników Programu. 



2. Opieka psychologiczna jest darmowa, pracownik nie ponosi żadnych kosztów 

związanych  

z usługą. 

3. Rozróżnia się dwie opcje korzystania z opieki psychologicznej: 

a) Opieka zatrudnionego na umowę o pracę w Contrain Group sp. z o. o psychologa, 

który w poniższym regulaminie określany jest jako Psycholog 

b) Opieka psychologów oraz psychoterapeutów poprzez platformę internetową: 

poradnia.internetowa.pl, która w poniższym regulaminie określana jest jako 

Poradnia 

4. Psycholog jest dostępny telefonicznie, online oraz do bezpośredniego kontaktu na 

terenie biur. To Uczestnik Programu decyduje o formie kontaktu.   

5. Psycholog jest dostępny online to Uczestnik Programu decyduje o formie kontaktu. 

6. Psycholog będzie realizować program wsparcia pracowników, którego założenia 

zostały określone we współpracy z Pracodawcą. 

7. Uczestnicy Programu przed startem usługi otrzymają instrukcję logowania do strony 

poradnia.internetowa.pl. 

8. Uczestnicy Programu mają możliwość nielimitowanego korzystania z Poradni. 

9. Pomoc psychologiczna jest całkowicie anonimowa. 

10. Uczestnik Programu nie musi zgłaszać potrzeby wzięcia udziału w programie pomocy 

psychologicznej, a pracodawca nie ma wpływu na korzystanie przez pracownika  

z usługi. 

11. Poradnia oraz Psycholog nie przekazują pracodawcy danych osób korzystających  

z usługi. 

12. Z usług opieki psychologicznej można korzystać w dowolnych godzinach, dniach,  

w uzgodnieniu z osobą prowadzącą usługę. 

 

II. Opieka Postcovid 

1. Opieka Postcovid daje możliwość zbadania stanu zdrowia pracownika w okresie 

pandemii Covid-19 - dostępny jest szczególny pakiet badań. 

2. Usługa jest dostępna dla Uczestników Programu, którzy są w pełni zaszczepieni.  

W pełni zaszczepieni: posiadających paszport Covidowy, zgodnie z regulacjami UE 

(więcej informacji na portalu Share Point w zakładce: Baza wiedzy o Contrain – Ważne 

wiadomości) 

3. Opieka Postcovid jest realizowana w Polsce oraz za granicą 



4. Contrain dokonuje wyboru usługodawcy w ramach korzyści Opieki PostCovid w Polsce

i za granicą.

5. Badania w ramach Opieki Postcovid mogą być różne, w zależności od miejsca

przeprowadzenia badania.

6. Realizacja usługi jest możliwa w miesiącach kwiecień – grudzień 2022.

DZIAŁ VI. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Programu powinny być składane w formie elektronicznej na adres

e-mail Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, dokładny opis przyczyn reklamacji,

uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.

3. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku, gdy nie

zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.

4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie

14 dni od dnia jej uzupełnienia.

5. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozpoznania reklamacji decyzją wysłaną na

wskazany adres e-mail.

6. Od decyzji Organizatora odwołanie nie przysługuje.

7. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8. Po wyczerpaniu drogi w postępowaniu reklamacyjnym Uczestnikowi przysługuje prawo

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

DZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania 

Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych 

Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.

2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i publikacji na stronie 

internetowej www.contrain.pl/contrain-care

3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

4. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik Programu zapoznał się z Regulaminem oraz 

że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.



 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2022 r. 

Załączniki: 

1. Zasady korzystania z pakietu Multisport, 

2. Wykaz usług i zasad korzystania z pakietu Enel-med., 

3. Instrukcja zgłoszenia do Pakietu Enel-med. 


