
 

Umowa o dostęp i możliwość korzystania ze zleceń THR Partner 

 
Zawarta w dniu..................... 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 
THR Partner Kamila Turzyniecka-Tomczyk, ul. Srebrna 16 lok. 300E, 00-810 Warszawa, NIP 5641754876, REGON: 
361392440, reprezentowanym przez Kamilę Turzyniecką-Tomczyk zwaną dalej Zleceniodawcą a 

 
…………………………………………………………………………………….….............................................................…,  
legitymującym się dowodem osobistym: seria i nr: ….......................................................................,  
PESEL:…………………………………………………….…..............................................................…,  
nr konta:……………………………………………………..………….................….........................………, 
tel. kontaktowy:……………………………………………….................….……….................................,  
adres e-mail:...………………………………………………………......................................………….…..…,  
 
zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

 
§1 Zlecający oświadcza, iż spełnia wymogi określone w  ustawie z dnia  20.04.2004  r. o  promocji zatrudnienia i 
 instytucjach rynkupracy dla agencji zatrudnienia i  pracy tymczasowej oraz że jest wpisany do rejestru agencji 
zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 12085.  
§2 Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca pomiędzy THR Partner a Zleceniobiorcą polegająca na świadczeniu 
przezZleceniobiorcę czynności określonych w niniejszej umowie, na rzecz wskazanych Klientów THR Partner na 
zasadach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie, który stanowi załącznik do umowy.  
§3 Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.  
§4 Zlecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki:(prawidłowe podkreślid) 
-wykładanie towaru -rozpakowanie dostawy -obsługa kasy fiskalnej -obsługa przymierzalni -pomoc pracownikom sklepu  
na działach -obsługa klienta -montowanie sprzętu sportowego -roznoszenie ulotek -plakatowanie -facing -prace 
porządkowe -inwentaryzacja.  
§5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przyjętych zleceo i wynikających z nich obowiązkówokreślonych w §4 
umowy  
w okresie od……….................... do………....................  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także 
zasadami obowiązującymi w miejscu wykonywania zlecenia.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zgodzie z przepisami dotyczącymi bezpieczeostwa 

i higieny pracy - poznał je podczas szkolenia wstępnego BHP, które przeszedł.  
§6 W trakcie realizacji umowy Wykonawcabędzie powiadamiad Zlecającego o zapotrzebowaniu na materiały 
konieczne dowykonania umowy.  
§7 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie czynnościopisanych w§4 zgodnie z obowiązującymi w Agencji 
zasadamiwynagradzania zależnymi od miejsca i rodzaju wykonywanych czynności. Za podstawę rozliczeo przyjmuje się 
liczbę przepracowanych godzin zegarowych miesięcznie. Wynagrodzenie nie będzie niższe, niż obowiązująca w danym 
roku minimalna stawka godzinowa.  
§8 Od wynagrodzenia określonego w §7 będą potrącone należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
§9 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zlecającego kar umownych, opisanych w 
Regulaminie,przysługującychZamawiającemu stosownie do postanowieo umowy z kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 7. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania kary, dane personalne Zleceniobiorcy umieszczone zostaną w 
Krajowym Rejestrze Dłużników, a sprawa przekazana zostanie firmie windykacyjnej. 
 

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

Zleceniodawca Zleceniobiorca 

 
Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS 

 
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………… 
Obywatelstwo………………………………………………………………………….. 
Oddział NFZ……………………………………………………………………………… 
Urząd Skarbowy……………………………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania dla celów podatkowych: 
Miejscowośd:……………………… Kod pocztowy:……………………… Ulica:……………………… nr domu/mieszkania:……………………… 
Województwo:……………………… Powiat:……………………… Gmina:……………………… Kraj:……………………… 


