
R e g u l a m i n 

„Praca na wakacje” 

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu 

 
§ 1 

 

1. Organizatorem programu „Praca na wakacje” jest Spółdzielnia Mieszkaniowa                         

w Nowym Tomyślu. 

2. Program realizowany jest w okresie wakacji letnich i skierowany jest do uczniów, 

którzy ukończyli 17 lat oraz  studentów posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

3. Założeniem programu jest wykorzystanie potencjału uczniów i studentów, 

zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz zaangażowanie ich do pracy. 

 

§ 2 

 

1. Osoba chętna do pracy składa w Spółdzielni wypełniony „Formularz zgłoszeniowy”                 

z zaznaczeniem, w jakim okresie chciałaby świadczyć pracę – zał. nr 1 do regulaminu. 

2. Osoba chętna do pracy zobowiązana jest do złożenia „Oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac objętych umową” – zał. nr 2 do 

regulaminu. 

3. Osoba chętna do pracy zobowiązana jest do uczestnictwa w szkoleniu i instruktażu 

BHP przygotowanym przez Spółdzielnię. 

 

§ 3 

 

1. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy zlecenia, w turnusach 

dwutygodniowych. 

2. Praca będzie polegała na wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacyjnych terenów 

zielonych na osiedlu. 

3. Zakres pracy każdorazowo wskazuje kierownik administracji osiedla, administrator 

osiedla lub osoba przez niego upoważniona. 

4. Spółdzielnia zapewnia zatrudnionym rękawice, kamizelki oraz narzędzia niezbędne do 

wykonania prac wynikających z umowy. 

5. Spółdzielnia nie zapewnia zatrudnionym ubrania roboczego ani innych sortów BHP. 

 

§ 4 

 

1. Zatrudniony otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu zleconych prac. Wysokość 

wynagrodzenia uzależnione będzie od ilości świadczonych godzin pracy. 

2. Zatrudniony jest zobowiązany do prowadzenia dziennika prac, w którym zapisuje czas, 

miejsce i zakres wykonanych zadań. Dziennik zostanie przekazany zatrudnionemu 

w pierwszym dniu obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie rachunku wystawionego przez 

zatrudnionego – zał. nr 3 do regulaminu. 
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§ 5 

 

1. Zatrudniony jest zobowiązany do dokładnego, sumiennego i punktualnego 

wykonywania zleconych prac, przestrzegania zasad BHP oraz zapisów niniejszego 

regulaminu. 

2. Zatrudniony zobowiązany jest do dbania o powierzony mu sprzęt, narzędzia 

i dokumenty a także o porządek w miejscu wykonywania pracy. 

3. Zatrudniony jest zobowiązany do noszenia w trakcie wykonywania prac kamizelki                   

z nazwą Spółdzielni. 

4. Zatrudniony jest zobowiązany do noszenia obuwia i odzieży wierzchniej 

dostosowanych do warunków atmosferycznych i rodzaju wykonywanych prac. 

5. Zatrudniony jest zobowiązany do informowania Spółdzielnię o planowanej 

nieobecności lub przerwie w wykonywaniu pracy z przynajmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem.  

6. Zabrania się używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 i innych urządzeń 

elektronicznych w trakcie wykonywania pracy. W czasie pracy obowiązuje 

bezwzględny zakaz słuchania muzyki przez słuchawki. 

 

§ 6 

 

1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do zawartej umowy zlecenia. 

2. W zakresie nie objętym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 


