UMOWA O PRACĘ
Rodzaj umowy

na okres próbny

czas określony

czas nieokreślony

Zawarta w:
Siedziba
pracodawcy
w dniu

–

–

r.

pomiędzy Panem/Panią:
DANE OSOBOWE PRACOWNIKA
Imię i nazwisko
Adres
zamieszkania
nr PESEL
zwanym dalej „Pracownikiem”,
a
DANE PRACODAWCY
Nazwa
Adres siedziby
zwanym/ą dalej „Pracodawcą”.
Strony ustaliły następujące warunki zatrudnienia:
Art. I RODZAJ PRACY
Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku:
Stanowisko
Art. II MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
Miejscem wykonania pracy jest:
Miejsce pracy
Art. III WYPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Miesieczne wynagrodzenie pracownika Strony ustalają na kwotę:
Kwota brutto
słownie
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane

30-go /

10‑go dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
Art. IV WYMIAR CZASU PRACY

1. Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze etatu:
Wymiar etatu
1)

Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Parafka
Pracownika

PARAFKA

Druk przygotowany przez TAX CARE
1609161526 / 1/2

2. Indywidualny rozkład czasu pracy Pracownika ustalany jest przez Pracodawcę.
Art. V TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY
–

Pracownik rozpocznie pracę w dniu:

–

r.

Art. VI CZAS TRWANIA UMOWY
okres próbny
Umowa
zostaje
zawarta na:

czas określony

od dnia

–

–

r. do dnia

czas nieokreślony

od dnia

–

–

r.

–

–

r.

Art. VII
(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego
wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151’1 § 1 Kodeksu pracy 1)
Art. VIII PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCE ZAWARCIE UMOWY
(informacja, o której mowa w art. 29 § l 1 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę) 2
Art. IX POZOSTAŁE WARUNKI ZATRUDNIENIA
1. Pracownik zobowiązuje się również w czasie trwania umowy do wykonywania obowiązków zawodowych, zleconych przez Pracodawcę, o ile nie
są one sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.
2. Pracownik zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej Umowy, wszelkich regulaminów, procedur a także innych
wewnętrznych przepisów porządkowych wydanych lub przekazanych przez Pracodawcę.
Art. X POUFNOŚĆ I ZACHOWANIE TAJEMNICY
1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu wszelkich
informacji lub danych pozyskanych w czasie wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy, w szczególności wszelkich danych osobowych oraz
tajemnic Przedsiębiorstwa.
2. Pracownik w szczególności zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy i po jej wygaśnięciu do nierozpowszechniania i nie
używania na rzecz własną lub osób trzecich jakichkolwiek informacji dotyczących Pracodawcy lub podmiotów współpracujących z Pracodawcą,
procedur i technologii wykorzystywanych przez Pracodawcę, a także dokumentów do których będzie miał dostęp w związku z wykonywanymi
obowiązkami służbowymi.
Art. XI ZAKAZ KONKURENCJI
1. W czasie trwania niniejszej umowy Pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadził na rzecz swoją lub na rzecz innych osób, jakiejkolwiek
działalności gospodarczej bez pisemnej zgody Pracodawcy.
2. Pracownik zobowiązuje się ponadto, przez okres określony w Art. VI, nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy
o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.
Art. XII POSTANOWIENIA OGÓLNE

PODPIS!

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy Kodeksu pracy.

2)

PRACOWNIK
Data i podpis Pracownika

PRACODAWCA
Podpis Pracodawcy

Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 25’1 § 4
pkt 1 3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 25’1 § 4 pkt Kodeksu pracy.
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