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……………………………………………….

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)


Umowa o odpowiedzialności materialnejza powierzone mienie

zawarta w dniu ..............................................., w ........................................................................
                            (data zawarcia umowy)                           (miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy ..............................................................................................................................
                                                            (nazwa pracodawcy)
z siedzibą w ...........................................................................................................................
                                                          (adres pracodawcy)
reprezentowanym przez ..........................................................................................................
                                        (imię i nazwisko osoby działającej w imieniu pracodawcy, funkcja)
zwanym w postanowieniach umowy Pracodawcą,
a ............................................................................................................................................
                                                       (imię i nazwisko pracownika)
zamieszkałym w ....................................................................................................................
                                                            (adres pracownika)

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Pracownikiem, następującej treści:

§ 1.
1. Pracownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone mienie Pracodawcy znajdujące się w magazynie mieszczącym się w siedzibie firmy przy ul. ......................................, w ....................................., z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.
2. Powierzenie Pracownikowi mienia, o którym mowa w ust.1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia ........................, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.
1. Pracodawca zobowiązuje się zapewnić Pracownikowi należyte zabezpieczenie powierzonego mienia.
2. Pracownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pracodawcy o wszelkich trudnościach związanych z należytym zabezpieczeniem powierzonego mu mienia.

§ 3.
Pracownik przyjmuje na siebie obowiązek rozliczenia się z powierzonego mu mienia na każde żądanie Pracodawcy oraz pokrycie wszelkich strat Pracodawcy powstałych na skutek niedoboru w powierzonym Pracownikowi mieniu.

§ 4.
Pracownik oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do sposobu i trybu powierzenia mienia oraz do warunków, w których ma świadczyć pracę jako osoba materialnie odpowiedzialna.

§ 5.
Strony ustalają, że:
1. Pracodawca może odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie.
2. Pracownik może odstąpić od niniejszej umowy za 14-dniowym wypowiedzeniem.

§ 6.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Pracodawcę podjęta zostanie niezwłocznie inwentaryzacja powierzonego Pracownikowi mienia, nie później jednak niż w ciągu trzech dni.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Pracownika – inwentaryzacja zostanie rozpoczęta przed upływem okresu wypowiedzenia.

§ 7.
Strony zawierają niniejszą umowę na czas trwania umowy o pracę.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Działu V rozdziału II Kodeksu pracy oraz przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.10.1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (t.j.: Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662).

§ 9.
Postanowienia umowy wchodzą w życie z dniem ..............................................

§ 10.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pracodawcy i Pracownika.

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

....................................................................
(podpis pracownika)

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)



