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nr 104, poz. 450, z 1992 r. nr 21, poz. 84, z 1993 r. nr
129, poz. 602, z 1994 r. nr 10, poz. 37, oraz z 1995 r. nr
4, poz. 17, i nr 138, poz. 681) oraz art. 9 i 10 usta wy z
24 stycz nia 1991 o kom ba tan tach oraz nie któ rych
oso bach b! d" cych ofia ra mi re pre sji wo jen nych i okre -
su po wo jen ne go (DzU nr 17, poz. 75, i nr 104, poz.
450, z 1992 r. nr 21, poz. 85, z 1993 r. nr 29, poz. 133,
nr 129, poz. 602, i nr 134, poz. 645, z 1994 r. nr 99,
poz. 482, oraz z 1995 r. nr 4, poz. 17, i nr 138, poz.
681).

KOMENTARZ
! Prze pis re gu lo wa" za sa dy od po wied nie go sto -
so wa nia nie któ rych ustaw do pew nych grup wy -
ko naw ców.

§ 35. [Spo ry w za kre sie upraw nie# wy ko naw ców]
Spo ry do ty cz" ce prze wi dzia nych roz po rz" dze -

niem upraw nie# wy ko naw ców roz pa tru j" or ga ny
w$a %ci we do roz pa try wa nia spo rów o rosz cze nia
pra cow ni ków ze sto sun ku pra cy i sto sun ku ubez -
pie cze nia spo $ecz ne go, w try bie i na za sa dach
prze wi dzia nych dla roz pa try wa nia rosz cze# pra -
cow ni ków.

KOMENTARZ
! To s# dy pra cy s# w"a $ci we do roz strzy ga nia
spo rów w za kre sie upraw nie% wy ko naw ców
zwi# za nych z pra c# na k"ad cz#. Prze pis wska zu je,
&e ma j# oni do te go pra wo na ta kich sa mych za -
sa dach i w try bie jak pra cow ni cy przy swo ich
rosz cze niach ze sto sun ku pra cy i sto sun ku ubez -
pie cze nia spo "ecz ne go. To ozna cza, &e obo wi# zu -
j# ich te sa me re gu "y i przy wi le je. Zgod nie z
uchwa "# SN z 19 grud nia 1978 (I PZP 36/78) rosz -
cze nia wy ko naw cy wy ni ka j# ce z umo wy o pra c'
na k"ad cz# a do ty cz# ce zwro tu kosz tów po nie sio -
nych przy wy ko ny wa niu tej umo wy pod le ga j#
roz po zna niu przez or ga ny w"a $ci we do roz pa try -
wa nia spo rów o rosz cze nia pra cow ni ków ze sto -
sun ku pra cy.

§ 36. [De ro ga cja]
Tra c" moc:
1) uchwa $a nr 204 Ra dy Mi ni strów z 28 czerw -

ca 1960  w spra wie urlo pów wy po czyn ko wych dla
cha $up ni ków (Mo ni tor Pol ski nr 58, poz. 273),

2) uchwa $a nr 119 Ra dy Mi ni strów z 17 czerw -
ca 1971  w spra wie wy mia ru urlo pów wy po czyn -
ko wych dla in wa li dów I i II gru py, wy ko nu j" cych
pra c! na k$ad cz" (Mo ni tor Pol ski nr 34, poz. 221),

3) roz po rz" dze nie mi ni stra pra cy, p$ac i
spraw so cjal nych z 17 kwiet nia 1974  w spra wie
okre %le nia, któ re oso by wy ko nu j" ce pra c! na -
k$ad cz" uwa &a si! za pra cow ni ków w ro zu mie -
niu usta wy o po wszech nym za opa trze niu eme -
ry tal nym pra cow ni ków i ich ro dzin (DzU nr 16,
poz. 91).

KOMENTARZ
! Ko men to wa ne roz po rz# dze nie RM uchy li "o
obo wi# zy wa nie po przed nich prze pi sów.

§ 37. Wej%cie w &ycie rozporz"dzenia
Roz po rz" dze nie wcho dzi w &y cie z dniem og$o -

sze nia z mo c" od dnia 1 stycz nia 1976 r.

KOMENTARZ
! Roz po rz# dze nie zo sta "o wy da ne 31 grud nia
1976, a we sz"o w &y cie mo c# wstecz n# od 1 stycz -
nia te go sa me go ro ku, czy li nie mal rocz n#. 

! Do 1 czerw ca 1996 obo wi# zy wa" do nie go za -
"#cz nik w spra wie za sad ob li cza nia do dat ku
wy rów naw cze go przy s"u gu j# ce go wy ko naw cy
pra cy na k"ad czej po dej mu j# ce mu pra c' po
uprzed nim roz wi# za niu z nim umo wy o pra c'
na k"ad cz# z przy czyn do ty cz# cych za k"a du pra -
cy. Zo sta" skre $lo ny przez § 1 pkt 33 roz po rz# -
dze nia RM z 28 ma ja 1996 zmie nia j# ce go roz po -
rz# dze nie w spra wie upraw nie% pra cow ni czych
osób wy ko nu j# cych pra c' na k"ad cz# (DzU 
nr 60, poz. 280).

UMOWA O PRAC' NAK(ADCZ) ZAWARTA 17 CZERWCA 2011 W WARSZAWIE POMI'DZY 

Janem Garwoli!skim, Warszawa, 
ul. Garnkowa 5, Zak"ad Prac Artystycznych
(nazwa i siedziba zak!adu pracy),
zwanym dalej nak"adc#, reprezentowanym przez 
Jana Garwoli!skiego
(imi" i nazwisko)
a

Zofi# Nijak, zamieszka"# w Weso"ej, ul. Tarasowa 3
(imi" i nazwisko, adres), 
zwan# dalej wykonawc#, 
o nast$puj#cej tre%ci:

§ 1. Strony zgodnie ustalaj#, &e 1 lipca 2011 nawi#zuj# umow$ o prac$ nak"adcz#. Wykonawca zostaje
zatrudniony przez nak"adc$ w celu wykonywania pracy polegaj#cej na:
– wypalaniu modelinowych broszek ozdobnych dla dzieci i doros"ych,
– pomalowaniu ich i artystycznym ozdobieniu,
– trwa"ym zespoleniu broszek z agrafkowym zapi$ciem.
(okre#lenie rodzaju wykonywanej pracy)

§ 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokre%lony.

§ 3. 1. Ustala si$, &e w czasie trwania umowy o prac$ nak"adcz# wykonawca b$dzie realizowa'
powierzon# prac$ w nast$puj#cych wielko%ciach:
– limit dolny 1300 broszek miesi$cznie 
(okre#lenie ilo#ciowe)
– limit górny 2200 broszek miesi$cznie.
2. Szczegó"owy rodzaj, zakres pracy i termin jej wykonania okre%laj# ka&dorazowo zlecenia robocze,
wydawane indywidualnie wykonawcy przez nak"adc$.
3. Zlecenia pracy ponad limit i poni&ej limitu s# dopuszczalne tylko za zgod# wykonawcy.
4. Nak"adca ma prawo uzale&ni' wydanie nast$pnego zlecenia od ca"kowitego rozliczenia si$
wykonawcy z poprzedniego zlecenia.

§ 4. Zlecona i ustalona w umowie praca b$dzie wykonywana przez wykonawc$ z surowców
powierzonych przez nak"adc$, a s# to: 
– modelina, 
– cyrkonie, 
– %cinki materia"ów, 
– inne ozdoby, 
– p$dzle i farbki do ozdabiania broszek.

§ 5. Rozliczanie wyrobów i us"ug oraz surowców u&ytych do produkcji nast$powa' b$dzie w okresie
miesi#ca od daty pierwszej zrealizowanej partii pracy.
(cz"stotliwo#$ lub termin rozliczenia)

§ 6. Praca wykonywana b$dzie w domu wykonawcy, czyli w Weso"ej, przy ul. Tarasowej 3.
(adres, np. miejsce zamieszkania wykonawcy, jego warsztatu) 
Strony ka&dorazowo w tym lokalu b$d# przekazywa' surowce i odbiera' wykonan# pracy. Transport
zapewnia nak"adca.

§ 7. 1. Dla wykonania powierzonej pracy wykonawca b$dzie u&ywa' maszyn (urz#dze!) i narz$dzi
nale&#cych do:
nak$adcy:
– piec miniaturowy do wypalania ozdób z modeliny, model 123, typ Nw 456, rok produkcji 2011,
produkcja w"asna
(rodzaj, typ, marka, rok produkcji)
– zgrzewarka do agrafek, Agra 789, typ New, rok produkcji 2011, produkcja w"asna.

wykonawcy: 
– &elazko Philips do wyprasowania materia"ów, typ HD, rok produkcji 2006.
2. Przekazanie maszyn (urz%dze&) i narz$dzi stanowi#cych w"asno%' nak"adcy nast$puje za pisemnym
potwierdzeniem odbioru przez wykonawc$.
3. Wykonawca zobowi#zuje si$ dba' o maszyny, urz#dzenia i oprzyrz#dowanie nale&#ce do nak"adcy
i utrzyma' je w sta"ej sprawno%ci technicznej oraz przeprowadza' bie&#c# konserwacj$ zgodnie
z instrukcj# obs"ugi, a w razie jej braku zgodnie ze wskazówkami nak"adcy. O wszelkich dostrze&onych
nieprawid"owo%ciach w funkcjonowaniu i awariach sprz$tu wykonawca niezw"ocznie informuje nak"adc$.

§ 8. 1. Wykonawca wykonuje zlecon# prac$ w dowolnym czasie, w lokalu okre%lonym w § 6.
2. Wykonawca ma prawo korzysta' z pomocy osób trzecich lub zleca' dalej wykonanie pracy okre%lonej
w § 1 lub jej cz$%ci, je&eli nie koliduje to z dotrzymaniem terminów umówionych w danym zleceniu
roboczym.
3. Wykonawca nie ma prawa przyjmowa' w imieniu nak"adcy zlece!, zbywa' wykonanych wyrobów
i wystawia' rachunków oraz pos"ugiwa' si$ powierzonym mu sprz$tem lub surowcem do celów innych
ni& okre%lone niniejsz# umow# wykonywanie pracy na rzecz nak"adcy.

§ 9. 1. Nak"adca ma prawo kontrolowa' warunki, w jakich jest wykonywana praca, oraz sposób
wytwarzania i przechowywania wyrobów i surowców, a tak&e warunki bhp.
2. Kontrole te mog# by' prowadzone tylko w obecno%ci wykonawcy.

§ 10. Wykonawca otrzymuje za prac$, po wykonaniu zlecenia roboczego, wynagrodzenie obliczone
wed"ug stawki jednostkowej, ustalonej w wysoko%ci 1,10 z" za wykonan# jedn# sztuk$ (za wykonanie
jednego egzemplarza) broszki, p"atne do 10 dnia miesi#ca nast$puj#cego po miesi#cu, w którym
wykonano prac$. P"atno%ci s# realizowane na podstawie rozliczonych zlece! roboczych.

§ 11. 1. Wykonawcy przys"uguje zwrot kosztów poniesionych w zwi#zku z u&yciem w wyrobach
w"asnych materia"ów, je&eli zu&ycie ich nast#pi"o za wiedz# i zgod# nak"adcy.
2. Wykonawcy przys"uguje rycza"towy miesi$czny zwrot kosztów zu&ycia energii elektrycznej, gazu,
opa"u, konserwacji maszyn i amortyzacji maszyn i urz#dze! w"asnych, u&ytych do wytwarzania
wyrobów. Rycza"towa nale&no%' jest wyp"acana razem z wynagrodzeniem za prac$ za dany miesi#c.

§ 12. Umow$ sporz#dzono w dwóch jednobrzmi#cych egzemplarzach, po jednym dla ka&dej ze stron.

........................................                                                                                            ...................................
(podpis wykonawcy)                                                                                                                           (podpis nak!adcy)
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