
 

 ЗРАЗОК ДОГОВОРУ РОЗРОБЛЕНИЙ "PRO BONO" - КОМПАНІЄЮ-ЧЛЕНОМ ВЕЛИКОПОЛЬСЬКОЇ ПРОМИСЛОВО-
ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ: 
  
MTL Kaszyńscy i Wspólnicy                                                                                             
Adwokaci i Radcowie prawni Sp. p.  
 
ПЕРЕКЛАДИ ДОГОВОРІВ ПІДГОТУВАВ: 
 
Регіональний центр соціальної допомоги в Познані 

Договір підряду № 
 

Персональний ідентифікаційний номер: 

 

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

Назва юридичної особи, місцезнаходження, адреса, номер KRS, NIP, REGON 

іменованої надалі «Замовник», 

i 

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

Ім'я та прізвище, адреса проживання.  

іменованим(ою) надалі «Підрядник». 

1. Замовник замовляє, а підрядник зобов'язується виконувати для Замовника роботи, що 
полягають у ……………………………. 

2. Договір укладається на визначений строк з ……………………………. до ……………………………. 
3. Підрядник виконує замовлення особисто і самостійно, з належною обачністю, без 

безпосереднього нагляду та управління з боку Замовника.  
4. Замовник не може доручити роботи, зазначені в п. 1, іншим особам без згоди Замовника.  
5. Заробітна плата брутто за замовлення визначається за ставками: 

- годинна ставка брутто.......... зл / год, прописом: .............. зл, 00/100 гр за годину, що підлягає 
сплаті Замовником протягом 15 днів з моменту закінчення місяця. 

6. У разі невиконання Підрядником предмета договору плата за замовлення не виплачується. 
7. Замовник зобов'язується надати Підряднику грошові кошти, необхідні для виконання 

замовлення. 
8. Підрядник зобов'язується повернути Замовнику довірені кошти пiсля виконання 

замовлення. 
9. Інші умови:  

- У разі невиконання або неналежного виконання договору Підрядником, зокрема, не 
початку виконання послуг у зазначений строк, що випливає з графіка, та незабезпечення 
присутності заступника у цей строк без повідомлення Замовника принаймні, за 48 робочих 
годин до початку своєї роботи, Замовник може стягнути з Підрядника неустойку в розмірі 
100,00 зл.  

10. Підрядник забеспечується страхуванням при непрацездатності, пенсійному забеспеченнi, 
нещасних випадках, нанесеннi шкоди здоров'ю і повинен сплачувати всі внески із 
заробітної плати. 

11. Зміни змісту договору вимагають письмової форми під страхом недійсності. 
12. У питаннях, не регламентованих цим договором, застосовуються положення польського 

законодавства, зокрема Цивільного кодексу. 
13. Договір складено у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної зі сторін. 
14. Компетентним судом для вирішення будь-яких суперечок, що виникають у зв'язку з 

укладенням або виконанням цього договору, є компетентний суд за місцезнаходженням 
Замовника.. 

 
 
 

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

            ЗАМОВНИК              ПІДРЯДНИК 


