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Umowa o pracę nakładczą 

 

zawarta w dniu 15.04.2008 r. w Poznaniu pomiędzy: 

1.  Polinvest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 8 zwanym dalej Nakładcą, 

reprezentowanym przez: Kazimierza Boronia - prokurenta 

 

a 

2. Panią Janiną Kotlarską zamieszkałą w Poznaniu przy ul. Dolnej 9  

zwaną dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Nakładca powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje pracę polegającą na 

kompletowaniu długopisów. 

2. Nakładca każdorazowo określi Wykonawcy zakres i termin wykonania pracy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca wykonywać będzie pracę określoną w § 1 z zastosowaniem minimalnych i 

maksymalnych limitów określonych na: 

1) 100 000 sztuk tygodniowo – limit minimalny  

2) 1 000 000 sztuk tygodniowo.– limit maksymalny 

2. Zlecenia przekraczające limit maksymalny możliwe są wyłącznie za zgodą Wykonawcy. 

 

§ 3. 

Zleconą pracę Wykonawca wykonywać będzie z materiałów dostarczonych przez Nakładcę. 

Za zgodą Nakładcy Wykonawca może także wykonywać pracę z materiałów stanowiących 

jego własność. 

 

§ 4. 

Rozliczenie wyrobów następować będzie w okresach tygodniowych, a materiałów zużytych 

do produkcji w okresach tygodniowych. 
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§ 5. 

1. Miejscem wykonywania pracy będzie lokal położony w  Poznaniu przy ul. Dolnej 9, 

będący własnością Wykonawcy. 

2. Termin rozpoczęcia pracy ustala się na 15.04.2008 r.  

 

§ 6. 

Wykonawca wykonuje pracę w dowolnym czasie w miejscu określonym w § 5. 

 

§ 7. 

1. Wykonawcy nie wolno zlecać wykonania powierzonej pracy osobom trzecim, a także 

przyjmować w imieniu nakładcy zleceń, zbywać wykonanych towarów i wystawiać 

rachunków. 

2. Wykonawca może korzystać przy realizacji zleceń z pomocy osób pozostających z nim 

we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca otrzymuje tytułem wykonanej pracy wynagrodzenie obliczone według 

następującej stawki: 50 zł za każde 10 000 wykonanych sztuk. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie do rąk Wykonawcy w terminach 

tygodniowych w siedzibie Nakładcy. 

 

§ 9. 

Za szkodę wyrządzoną Nakładcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także za szkodę w mieniu powierzonym, 

Wykonawca odpowiada na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy dla pracowniczej 

odpowiedzialności materialnej. 

 

§ 12. 

1. Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 2 tygodniowym wypowiedzeniem. 

 

§ 13. 

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
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§ 14. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

 

 

...................................................                                             ................................................... 

                Nakładca                                                                                 Wykonawca     

 


