UMOWA
o pracę nakładczą
zawarta w dniu .................... w ....................
pomiędzy ....................
z siedzibą w .................... przy ul. ....................
zwanym dalej Nakładcą,
a
........................................
(imię i nazwisko)
zam. w ....................
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§ 1
1.	Z dniem .................... Nakładca zatrudnia w .................... Wykonawcę, w celu wykonywania pracy polegającej na .................... .
§ 2
1.	Umowa zostaje zawarta na okres .................... (np. próbny, czas określony, na czas wykonania określonej pracy, czas nie określony).
2.	Strony ustalają następujące wielkości wykonywanej pracy nakładczej (w jednostkach obliczeniowych lub wyrobach), tj.:
-	minimum .................... w wymiarze ....................,
-	maksimum .................... w wymiarze .................... .
3.	Szczegółowy zakres pracy i termin jej wykonania określa Nakładca w pisemnych zleceniach roboczych udzielanych Wykonawcy.
Nakładca może uzależnić wydanie następnego zlecenia roboczego od całkowitego rozliczenia poprzedniego zlecenia oraz powierzonych surowców i materiałów.
§ 3
1.	Zlecona praca będzie wykonywana przez Wykonawcę z materiałów i surowców powierzonych przez Nakładcę na podstawie pisemnego potwierdzenia odbioru ....................
lub
z materiałów i surowców w całości lub w części stanowiących własność Wykonawcy, .................... .
2.	Rozliczenie wykonanych wyrobów i usług oraz materiałów i surowców zużytych do wykonania pracy nastąpi w terminie (okresach) .................... .
§ 4
Miejscem wykonywania pracy będzie .................... (np. lokal mieszkalny należący do Wykonawcy położony w) ....................
lub pomieszczenia pracy należące do Nakładcy .................... .
§ 5
1.	Do wykonywania powierzonej pracy nakładczej Wykonawca będzie używał następujących maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących własność:
-	Nakładcy ....................,
-	Wykonawcy .................... .
2.	Przekazanie w użytkowanie maszyn, urządzeń i narządzi stanowiących własność Nakładcy następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę.
3.	Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przekazanych maszyn, urządzeń i narzędzi w pełnej sprawności oraz do ich konserwacji zgodnie z otrzymaną instrukcją obsługi lub ze wskazówkami Nakładcy.
§ 6
1.	Nakładca ma obowiązek sprawować nadzór w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej, przejawiać troskę o bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy przez Wykonawcę, wydawać polecenia usuwania stwierdzonych uchybień w tym zakresie i kontrolować wykonywanie tych poleceń a także współdziałać przy wykonywaniu zarządzeń i zaleceń przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
2.	Dostarczane przez Nakładcę surowce, materiały i narzędzia oraz inne urządzenia techniczne powinny odpowiadać wymogom bhp.
§ 7
1.	Wykonawca wykonywać będzie powierzoną pracę w dowolnym czasie w miejscu określonym zgodnie z § 4, przy uwzględnieniu zasad obowiązującego tam porządku domowego (gdy miejscem pracy jest miejsce zamieszkania Wykonawcy).
2.	Wykonawca może korzystać z pomocy członków rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
3.	Wykonawcy nie wolno zatrudniać pracowników lub zlecać wykonywanie pracy powierzonej osobom trzecim.
4.	Wykonawca przy wykonywaniu powierzonej pracy nie może przyjmować w imieniu Nakładcy zleceń, zbywać wykonanych wyrobów i wystawiać rachunków.
§ 8
1.	Nakładca ma prawo do przeprowadzania co .................... okresowych kontroli warunków wykonywania powierzonej pracy w zakresie sposobu wytwarzania wyrobów, przetwarzania i wykorzystywania surowców i materiałów oraz sposobu wykorzystywania maszyn, urządzeń i narzędzi używanych w powierzonej pracy i ich konserwacji, a także przestrzegania przepisów i zasad bhp.
2.	Kontrole mogą być przeprowadzane wyłącznie po uzgodnieniu z Wykonawcą w godzinach jego pracy.
§ 9
1.	Wykonawca otrzymuje po wykonaniu zlecenia roboczego wynagrodzenie obliczone według stawek jednostkowych ustalonych i podanych w zleceniu roboczym.
2.	Wynagrodzenie jest wypłacane w terminach .................... w miejscu .................... np. w kasie Nakładcy .................... .
§ 10
1.	Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów za zużyte materiały własne oraz za amortyzację i konserwację własnych maszyn i narzędzi. Wartość zużytych materiałów zostanie obliczona na podstawie cen .................... (np. detalicznych lub hurtowych).
2.	Nakładca zwraca Wykonawcy faktycznie poniesione i udokumentowane koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, opału, transportu. Wartość tych kosztów może być ustalona w formie ryczałtu. Powinna jednak odpowiadać przeciętnej wysokości tych kosztów.
§ 11
Strony ustalają dodatkowo .................... .
§ 12
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 określonych w przepisach Kodeksu pracy.
§ 13
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Umowę sporządzono w .................... jednobrzmiących egzemplarzach, po .................... egzemplarzu dla Nakładcy i po .................... egzemplarzu dla Wykonawcy.
	........................................
	(podpis Nakładcy)
	........................................
	(podpis Wykonawcy)



