Załącznik nr 2

( pieczęć nagłówkowa pracodawcy )

( miejscowość i data )

( numer Regon – EKD )

UMOWA O PRACĘ
zawarta w dniu
( data zawarcia umowy )

między
( imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy )

a
( imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania )

na
( okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy oraz termin wygasniecia )

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia :
1) rodzaj umówionej pracy
( stanowisko, funkcja, zawód, specjalność )

2) miejsce wykonywania pracy
3) wymiar czasu pracy
4) wynagrodzenie
( składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia )

5) inne warunki zatrudnienia
(dobowa i tygodniowa norma czasu pracy)
(miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia)
(wymiar urlopu wypoczynkowego)
(długość wypowiedzenia)
(sposób potwierdzania przez pracownika

przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy)

6)
( dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika,
oprócz normalnego wynagrodzenia , do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 Kodeksu pracy *)

2. Termin rozpoczęcia pracy

Strony uzgadniają, że
1) pracownik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia swojemu bezpośredniemu przełożonemu o
każdej podjętej przez siebie dodatkowej działalności zarobkowej. Jeżeli działalność ta stoi - w opinii
Pracodawcy - w sprzeczności z jego interesami lub narusza obowiązek sumiennego i starannego wykonywania
pracy,
2) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Pracownik zobowiązuje się do zwrotu Pracodawcy
wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących spraw przedsiębiorstwa, jakie sporządził, zebrał ,
opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w
to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu - w terminie najpóźniej do dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałam/em i po zapoznaniu się z jej treścią zaproponowane mi
warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję.

....................................................................
( podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę
albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń
w imieniu pracodawcy )

..........................................................
( data i podpis pracownika )

* ) dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

