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PRZYK!AD UMOWY O WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNO"CI MATERIALNEJ 
ZA POWIERZONE MIENIE

Umowa o wspólnej odpowiedzialno#ci materialnej 
za powierzone mienie

zawarta 10 pa!dziernika 2011 w Pomiechówku 
pomi"dzy  Almis sp. z o.o. reprezentowanym przez
1. Janin" Malinowsk#,
2. Mariana Ró$yckiego,
zwanym dalej pracodawc#,
a
1. Maciejem W"grzynem, zamieszka%ym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Z%ota 17, 
2. Antonim Walasem, zamieszka%ym w Pomiechowie, ul. Ko&cielna 4,
3. Jackiem Grzybkiem, zamieszka%ym w Leoncinie, ul. Wyszogrodzka 1,
zwanymi dalej pracownikami.

§ 1
Pracodawca powierza pracownikom mienie stanowi#ce towary i wyposa$enie magazynu
pracodawcy po%o$onego przy ul. 'elaznej w Pomiechówku, okre&lone szczegó%owo 
w protokole inwentaryzacji stanowi#cym za%#cznik do niniejszej umowy.

§ 2
Pracodawca i pracownicy o&wiadczaj#, $e protokó% inwentaryzacji stanowi#cy za%#cznik 
do niniejszej umowy zosta% sporz#dzony na podstawie spisu przeprowadzonego 
z udzia%em obu stron.

§ 3
Pracownicy nie zg%aszaj# uwag w zwi#zku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji.

§ 4
1. Dost"p do mienia znajduj#cego si" w magazynie okre&lonym w § 1 maj# wy%#cznie
pracownicy oraz cz%onkowie zarz#du pracodawcy.
2. Ka$da zmiana sk%adu pracowników wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji 
i zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialno&ci materialnej.

§ 5
Pracodawca o&wiadcza, $e praca w magazynie, o którym mowa w § 1, trwa na jedn#
zmian".

§ 6
Pracownicy ponosz#cy wspóln# odpowiedzialno&( materialn# odpowiadaj# w cz"&ciach
równych, po 33,33 proc. Jednak w razie stwierdzenia, $e niedobór w ca%o&ci lub w cz"&ci
zosta% spowodowany przez niektórych pracowników, za ca%o&( niedoboru lub okre&lon#
jego cz"&( odpowiadaj# tylko sprawcy szkody, co nie wy%#cza ich odpowiedzialno&ci 
za reszt" niedoboru wraz z pozosta%ymi pracownikami na zasadach odpowiedzialno&ci
wspólnej.

§ 7
1. Pracownicy wyra$aj# zgod" na wykonywanie czynno&ci zwi#zanych z zapewnieniem
czysto&ci w magazynie przez osoby upowa$nione przez pracodawc". W czasie
wykonywania tych czynno&ci pracownicy maj# prawo do sprawowania nadzoru 
nad powierzonym mieniem, w szczególno&ci poprzez swoj# obecno&( w magazynie.
2. Za pisemn# zgod# pracowników w magazynie okre&lonym w § 1 mog# tak$e
wykonywa( prac" inne osoby nieobj"te umow#.

§ 8
Strony zgodnie ustalaj#, $e nieobecno&( pracownika przez nie d%u$ej ni$ 14 (czterna&cie)
kolejnych dni nie wp%ywa na zakres odpowiedzialno&ci zarówno tego pracownika, 
jak i pozosta%ych ponosz#cych wspóln# odpowiedzialno&( materialn#.

§ 9
1. Umow" sporz#dzono w czterech jednobrzmi#cych egzemplarzach, po jednym 
dla ka$dej ze stron.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikaj#ce z tej umowy rozpoznawa% b"dzie s#d w%a&ciwy
dla siedziby pracodawcy.

Podpisy:

.......................................                                                       ...........................................................
(za pracodawc")                                                                          (pracownicy)   

Za%#czniki:
– protokó% inwentaryzacji


