
UZGODNIENIE

Zawarte  w  dniu  ______________________  r.  w  ___________________________

pomiędzy

1. International Temporary Employment Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy

ul. Częstochowskiej 6, 32-085 Modlnica k. Krakowa

NIP ________________________ REGON __________________________________

reprezentowaną  przez

_______________________________________________________________________

a

2. _____________________________________________________________________

z  siedzibą

w______________________________________________________________________

NIP_________________________ REGON_____________________________________

reprezentowanym  przez

_______________________________________________________________________

zwanym dalej  „Pracodawcą użytkownikiem”

Strony  uzgadniają,  co  następuje  w  sprawie  pracownika  tymczasowego  (pracowników 

tymczasowych),      , :

(imię i nazwisko) 
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Pracodawca  użytkownik  wysyła  do  ...  dnia  każdego  miesiąca  za  poprzedni  miesiąc

przepracowany na adres …...:

DOKUMENTY DO EWIDENCJI CZASU PRACY

 Plik cyfrowy za cały miesiąc podlegający rozliczeniu, 

 Lista dni nieobecności wraz z rodzajem tej nieobecności,

 Informacja czy wykonywał inną pracę, nie zarejestrowaną na karcie. 

 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA DELEGACJI

 Pliki za cały okres podlegający rozliczeniu lub komplet wykresówek za dany okres,

 Polecenia wyjazdów służbowych,

 Informacja o udzielonych zaliczkach i o sposobie ich rozliczenia.

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA MILOG / INNEJ PŁACY MINIMALNEJ

 Informacje  te  same  jak  przy  rozliczeniu  delegacji +  dodatkowo  –

w przypadku posiadania GPS lub innego urządzenia – informacja o ilości godzin

rzeczywistej pracy na terenie Niemiec, Francji. W innym przypadku godziny

te zostają rozliczone z informacji zapisanych na karcie kierowcy. 
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1. Pracodawca użytkownik  przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje

o tym International Temporary Employment Agency Sp. z o.o. Sp. k.

2. Pracodawca użytkownik   dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie

robocze  oraz  środki  ochrony  indywidualnej,  zapewnia  napoje  i  posiłki



profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy .

3. Pracodawca  użytkownik  również  przyjmuje  obowiązki  pracodawcy  dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:  -………….

                                                                     -…………….   
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International  Temporary  Employment  Agency  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  pokrywa  koszty

związane z podróżą służbową pracownika, na podstawie wysłanych przez Pracodawcą

użytkownika dokumentów, na zasadach określonych w pkt. 1.

    

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

Pracodawca użytkownika                                                 International  Temporary

Employment Agency Sp. z o.o. Sp. k.


