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UMOWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA 

 

Zawarta w dniu ........................ r.  pomiędzy:  
                                      (data) 

.................................................................................................................................................... 
                                                                     (dane pracodawcy) 

z siedzibą w ................................................................................................................................              
                                                                                       (adres) 

reprezentowaną przez ..................................................................... zwanego dalej Pracodawcą, 
(imię i nazwisko) 

a     ............................................................. zamieszkałym w .......................................................  
               (imię i nazwisko pracownika) 

.................................................................................................................................................... , 
                                                                     (adres zamieszkania pracownika) 

zwanym dalej Pracownikiem.

 
§ 1 

Pracownik zatrudniony na stanowisku ……......................................................................................                                                                                                                                                                           
(stanowisko pracy) 

w  .....................................................................................................................................................,  

(nazwa pracodawcy) 

z dniem ....................... r. przyjmuje odpowiedzialność materialną za mienie powierzone mu 

przez Pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, objęte protokołem zdawczo-

odbiorczym powierzenia mienia z dnia ....................... będącym załącznikiem do niniejszej 

umowy.                                                               (data) 

§ 2 

1. Pracodawca oświadcza, że powierza Pracownikowi mienie w celu wykonywania 

obowiązków pracowniczych wynikających ze stosunku pracy wiążącego strony. 
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2. Pracownik oświadcza, że znany jest mu stan mienia objętego protokołem, o którym 

mowa w § 1., oraz że powierzenie mu mienia nastąpiło w sposób prawidłowy. 

3. Pracownik oraz Pracodawca oświadczają zgodnie, że liczba, jakość i stan powierzanego 

mienia są zgodne ze stanem faktycznym i spisem w protokole zdawczo-odbiorczym, o 

którym mowa w § 1., oraz że mienie zostało przekazane Pracownikowi w sposób 

umożliwiający sprawowanie pieczy nad nim w czasie trwania niniejszej umowy.  

§ 3 

W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej Pracownik zobowiązuje się do:  

• sprawowania pieczy nad powierzonym mu mieniem przez cały czas trwania niniejszej 

umowy, również poza miejscem pracy,  

• niezwłocznego informowania bezpośredniego przełożonego o wszelkich brakach lub 

uchybieniach w zakresie prawidłowego zabezpieczenia powierzonego mu mienia 

poprzez złożenie oświadczenia na piśmie. 

• wyrównania Pracodawcy wszelkich szkód powstałych w powierzonym mieniu, 

powstałych z winy Pracownika, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.  

•  zwrotu powierzonego mienia i rozliczenia się z niego po zakończeniu okresu trwania 
umowy. 

 

……........................................................................................................................................         
(inne postanowienia umowy dot. przyjmowania, wydawania, ewidencjonowania i sprawowania pieczy nad mieniem) 

§ 4 

Umowa zawierana jest na okres od ......................... r. do dnia, w którym Pracownik 

                                                                                 (data) 

odpowiedzialny materialnie przestanie zajmować określone w tej umowie stanowisko   

................................................................... 

                                (stanowisko pracy) 

§ 5 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 
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W sprawach nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków 

odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz. U. z 1996 r. 

nr 143, poz. 662). 

§ 7 

Umowę sporządzono w .................... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.                              (liczba egzemplarzy) 

 

 

 

 

.......................................................               ....................................................... 

                 (data i podpis pracownika)                                                     (podpis pracodawcy) 
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