
Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Niniejsza umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zostaje zawarta

w ......................………………. w dniu ........…………...........r. pomiędzy:

.........................................................................................................................…,

z  siedzibą

w ......................................................................................................................…,

reprezentowanym przez: .....................................................………………………………………..

zwanym dalej Pracodawcą, 

a,

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

...............................,  zamieszkałym(ą)  w  ..................................................,

z numerem  PESEL......................................,

zwanym dalej Pracownikiem,

zwanymi łącznie jako Strony.

§ 1

Strony  stwierdzają  zgodnie,  że  Pracownik  ........................................................

pracuje u Pracodawcy

na  stanowisku  ................................................  na  podstawie  umowy  o  pracę  na

czas...........................zawartej dnia................................……….....................……………..



§ 2

1. Pracownik przyjmuje odpowiedzialność materialną za mienie Pracodawcy powierzone

z obowiązkiem zwrotu  lub wyliczenia  się,  objęte  protokołem inwentaryzacji  (zdawczo-

odbiorczym)  z  dnia  .....................  r.  oraz  za  wszelkie  inne  składniki  tego  mienia

powierzone mu w tym trybie.

2.  Pracownik  stwierdza,  że  mienie  powierzono  mu  na  zajmowanym  stanowisku

prawidłowo, zgodnie z przepisami i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 3

Do obowiązków pracownika należy:

a)  prawidłowe  przyjmowanie  i  przekazywanie  mienia  zgodnie  ze  stanem faktycznym

i wymaganą dokumentacją,

b) niezwłoczne informowanie pracodawcy (możliwie na piśmie) o wszelkich dostrzeżonych

brakach i uchybieniach w zabezpieczeniu powierzonego mienia,

c) wykazywanie wymaganej staranności pracowniczej przy wykonywaniu pracy,

d) rozliczenie się z powierzonego mienia i wyrównanie wszelkich szkód w powierzonym

mieniu zaistniałych z winy pracownika.

§ 4

Strony  zawierają  niniejszą  umowę  na  okres  od  ..................do  ..............  (do  dnia

zajmowania stanowiska wymienionego w § 1 lub na okres trwania stosunku pracy, lub do

wygaśnięcia stosunku pracy).



§ 5

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod

rygorem ich nieważności.

§ 6

W  sprawach  nieuregulowanych  szczegółowo  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie

przepisy art. 114 - 116 i 118 kodeksu pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników

za szkodę w powierzonym mieniu.

§ 7

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

2. Umowę jako zgodną z interesem obu stron podpisują:

  .........................................                                        …..................…………...……...

 (data i podpis pracodawcy lub                                                                       (data i podpis pracownika)

osoby reprezentującej pracodawcę)


