
PIENI!DZE NA W"ASN! FIRM#

PRZY K!AD UMO WY O PRA C" NA CZAS NIE OKRE #LO NY

pie cz!" na g#ów ko wa pra co daw cy K! trzyn, 1 lu te go 2011 r.

nu mer RE GON – EKD (miej sco wo$", da ta)

UMO WA O PRA C" NA CZAS NIE OKRE #LO NY

za war ta 1 lu te go 2011 r. w K! trzy nie

(da ta zwar cia umo wy) (miej sce za war cia umo wy)

mi! dzy:

Rzep ka sp. z o.o. re pre zen to wa n% przez Wik to ra Ka #u& ne go

(imi! i na zwi sko oso by re pre zen tu j% cej pra co daw c! al bo oso by upo wa& nio nej do sk#a da nia

o$wiad cze' w imie niu pra co daw cy),

zwa nym da lej pra co daw c%,

a Ma ri% Ma li now sk%, 

(imi! i na zwi sko pra cow ni ka)

za miesz ka #% w K! trzy nie, przy ul. Sto #o wej 5

(ad res pra cow ni ka),

zwa nym da lej pra cow ni kiem.

§�1 

Pra co daw ca za trud nia pra cow ni ka na sta no wi sku: sprze daw ca i aran &er sto iska

(sta no wi sko, funk cja, za wód, spe cjal no$")

w K! trzy nie w su per mar ke cie Mu cho mo rek 

(miej sce wy ko ny wa nia pra cy)

na czas nie okre $lo ny od 1 lu te go 2011 r.

(okres prób ny, czas nie okre $lo ny, czas okre $lo ny, czas wy ko ny wa nia okre $lo nej pra cy).

w pe# nym wy mia rze cza su pra cy.

(wy miar pe# ny, nie pe# ny)

§ 2 

Pra cow nik jest obo wi% za ny przy st% pi" do pra cy 1 lu te go 2011 r.

§ 3

W cza sie trwa nia umo wy o pra c! pra cow nik b! dzie otrzy my wa" wy na gro dze nie p#at ne w spo sób

i na wa run kach okre $lo nych w re gu la mi nie pra cy przy j! tym w Rzep ka sp. z o.o. 1 stycz nia 2007 r.

(po da" obo wi% zu j% ce u pra co daw cy prze pi sy o wy na gra dza niu)
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obej mu j% ce na st! pu j% ce sk#ad ni ki wy na gro dze nia:

1. wy na gro dze nie za sad ni cze: 3500 z# brut to (s#ow nie: trzy ty si% ce pi!" set z#o tych)

(wy so ko$" oraz pod sta wa praw na ich usta le nia)

2. pre mie i do dat ki na wa run kach okre $lo nych w re gu la mi nie pra cy przy j! tym w Rzep ka sp. z o.o.

1 stycz nia 2007 r., w tym pre mia kwar tal na w wy so ko $ci 20 proc., do da tek sta &o wy za wy s#u g! lat.

(po da" obo wi% zu j% ce u pra co daw cy prze pi sy o wy na gra dza niu)

§ 4

In ne wa run ki za trud nie nia: Pra co daw ca za pew nia ma te ria #y do de ko ra cji sto iska. 

§ 5

Szcze gó #o wy za kres obo wi%z ków pra cow ni ka sta no wi za #%cz nik nr 1 do eg zem pla rza ni niej szej

umo wy i jest jej in te gral n% cz! $ci%.

§ 6 

Umo w! spo rz% dzo no w dwóch jed no brz mi% cych eg zem pla rzach, po jed nym dla pra cow ni ka

i pra co daw cy.

1 lu te go 2011 r. Ma li now ska W. Ka #u& ny

(da ta i pod pis pra cow ni ka) (pie cz!" i pod pis pra co daw cy lub oso by

re pre zen tu j% cej pra co daw c! al bo oso by

upo wa& nio nej do sk#a da nia o$wiad cze'

w imie niu pra co daw cy) 

O$wiad cze nie pra cow ni ka

O$wiad czam, &e otrzy ma #am eg zem plarz ni niej szej umo wy. Przyj mu j! do wia do mo $ci za kres

mo ich czyn no $ci i obo wi%z ków oraz tre$" obo wi% zu j% ce go u pra co daw cy re gu la mi nu pra cy. 

K! trzyn, 1 lu te go 2011 r. Ma li now ska

(miej sco wo$" i da ta) (pod pis pra cow ni ka)
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