
……………………………………………………………….. 

(pieczęć pracodawcy) 

Zubrzyca Górna, dnia ………………………………… 

 
 

UMOWA O PRACĘ 
 

Zawarta w dniu …………………………2021 r. w Zubrzycy Górnej, na podstawie zapisów 
pomiędzy: 
Muzeum – Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Górnej z siedzibą: 34-484 
Zubrzyca Górna, reprezentowanym przez Marię Dominikę Wachałowicz – Kiersztyn – 
dyrektora Muzeum, zwanym dalej Pracodawcą,  
a  
Panią/Panem ………………………………..zamieszkałą/zamieszkałym: 
………………………………………………………………...(nr PESEL:…………………………………………………..) 
zwaną/zwanym dalej Pracownikiem, 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r. 
2. W czasie trwania umowy Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze całego etatu na 

stanowisku Głównego Księgowego.  
 

 
§ 2 

 
Pracownik będzie wykonywać pracę w Muzeum- Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy 
Górnej. 

 
§ 3 

 
1. Pracownikowi przysługują następujące składniki wynagrodzenia: 

a) miesięczne wynagrodzenie w wysokości …………………………………… złotych brutto 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………. zł 
00/100 gr), na które składa się:   

- miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ……………………………………złotych 
brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………….zł 00/100 
gr), 

- dodatek funkcyjny w wysokości ………………..% wynagrodzenia zasadniczego w 
kwocie …………………………. zł, 
-  dodatek za wysługę lat w wysokości ……………..%  wynagrodzenia zasadniczego, tj. 
…………….. zł. 



b) nagroda roczna przyznawana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2136 z późn. zm.). 

 
§ 4 

 
Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do 
wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy. 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej 

pracodawcę) 

 

 

 

……………………………………………………. 

(data i podpis pracownika) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią obowiązujących u Pracodawcy regulaminów i 
przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
(data i podpis pracownika) 
 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Muzeum – Orawskim 
Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, (Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Muzeum – 
OPE  
w Zubrzycy Górnej z dnia 30.01.2020 r. z późn. zm.). 
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