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UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ 
 

................................................... 
(miejscowość i data) 

 

UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ 

 

zawarta w dniu ............................. r. (data), w ………………………………………………. (miejscowość) 

pomiędzy ..................................................................................................................... (nazwa i 

adres nakładcy), reprezentowanym/ą przez ………………………………………………. (imię i nazwisko) 

zwaną/zwanym dalej Nakładcą, a ………………………………………………. (imię i nazwisko wykonawcy), 

zamieszkałą/ zamieszkałym w …………………………………………………………………………………… (adres 

wykonawcy), zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Z dniem ............................. r., Pani/Pan ………………………………………………. (imię i nazwisko) 

zatrudniona/zatrudniony zostaje w …………………………………….………………………… (nazwa nadkładcy) 

w charakterze Wykonawcy pracy nakładczej (chałupniczej) polegającej na 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. (opis pracy) według wskazówek Nakładcy w comiesięcznym 

zleceniu wykonania pracy. 

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………………… r. (data) do ……………………… r. (data)  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego i dokładnego wykonania zleconej pracy 
zgodnie ze wskazaniami Nakładcy. 

2. Wykonawca ma prawo do wykonywania zleconej pracy w miejscu zamieszkania w 
dowolnie wybranym czasie. 

3. Nakładca zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy materiały do wykonywania 
pracy w ………… dniu danego miesiąca lub w następny dzień powszedni, jeśli ten dzień 
jest ustawowo wolny od pracy. 

4. Wykonawca zobowiązkuje się dostarczać wykonaną pracę Nakładcy do ………… dnia 
danego miesiąca oraz rozliczać się z pobranych w tym celu materiałów. 

5. Nakładca zobowiązuje się zlecać pracę co najmniej w takiej ilości, by Wykonawca mógł 
uzyskać wynagrodzenie minimalne określone w § 3 rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych 
 

§ 3 

https://www.aplikuj.pl/dokumenty/


 
 

 

 
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/dokumenty/ 

UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ 
Za wykonaną pracę Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie do …………… dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni przelewem na rachunek Wykonawcy, w wysokości obliczanej według 
stawki jednostkowej, którą strony ustalają na kwotę ………………. zł za każdą wykonaną sztukę 
………………………………. (jednostkowy wynik pracy). 

§ 4 

Inne postanowienia umowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 5 

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w dowolnym terminie za porozumieniem stron i z 
zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia. 

§ 6 

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

stron.  

 

 

 

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

 (podpis Nakładcy)                                                                                       (podpis Wykonawcy) 
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