Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora ZPR-W
Nr 3/2018 z dnia 02 lipca 2018 r.

Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela
zawarta w Skarżysku Kamiennej w dniu 02 lipca 2018 r. pomiędzy: Zespołem Placówek
Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej , reprezentowaną przez
Artura Szumielewicza – dyrektora , zwaną dalej Pracodawcą,
a ..............................................................., zamieszkałym w…………………………………..
(imię i nazwiska nauczyciela/wychowawcy)

…………………………………………………..........., zwanym dalej Pracownikiem,
(adres zamieszkania)

na okres od dnia ……..…… do dnia ………..……../ trwania stosunku pracy.*
§1
Strony zgodnie stwierdzają, że Pracownik jest zatrudniony u Pracodawcy na stanowisku
….........................................................
§2
1. Pracownik

przyjmuje

odpowiedzialność

materialną

za

mienie

Pracodawcy,

powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, objęte protokołem
inwentaryzacji z dnia 15.06.2018 r. co stanowi integralną część protokołu zdawczoodbiorczego mienia i dokumentacji z dnia 19.06.2018 r. oraz za wszelkie inne i dalsze
składniki tego mienia powierzone mu w tym trybie.
2. Pracownik stwierdza, że mienie Pracodawcy powierzono mu na zajmowanym
stanowisku prawidłowo i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
§3
Obowiązkiem Pracownika jest:
1) prawidłowe przyjmowanie i przekazywanie mienia zgodnie ze stanem faktycznym i
wymaganą w tym zakresie dokumentacją;
2) obowiązek rozliczenia się z powierzonego mienia oraz jego zwrotu na każde żądanie
pracodawcy;
3) obowiązek dbania o powierzone mienie;
4) wykorzystywanie mienia wyłącznie do pracy;
5) korzystanie z mienia w sposób zgodny z zasadami jego prawidłowej eksploatacji;
6) podejmowanie wszelkich możliwych działań przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub

utratą mienia;
7) zakaz oddawania mienia osobie trzeciej;
8) niezwłoczne informowanie Pracodawcy w formie pisemnej o wszelkich dostrzeżonych
brakach, uszkodzeniach i uchybieniach w zabezpieczeniu powierzonego mienia;
9) wykazywanie wymaganej staranności pracowniczej przy wykonywaniu pracy;
10) rozliczenie się z powierzonego mienia i wyrównanie wszelkich szkód w powierzonym
mieniu zaistniałych z winy pracownika.
§4
Od obowiązku pokrycia straty będzie zwolniony pracownik w zakresie, w jakim udowodni,
że niedobór albo uszkodzenie powstało na skutek przyczyn od niego niezależnych.
§5
W sprawach nieuregulowanych szczegółowo w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Działu Piątego Kodeksu Pracy.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
ich nieważności.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………….

……………………

podpis pracownika

podpis pracodawcy

*- niepotrzebne skreślić

