Splošni pogoji - delo dijakov in študentov št. SP03-190913-150131
SPLOŠNA DOLOČILA
1. S temi splošnimi pogoji se ureja sodelovanje med podjetjem ADECCO H.R. d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »Adecco«) in pogodbenikom. Kadar pogodbeni stranki skleneta
pogodbo za zagotavljanje dela dijakov in študentov so določila teh splošnih pogojev enakovredna pogodbi, pri čemer se posamezna določba lahko pogodbo s pogodbo izključi ali spremeni.
2. V primeru, da je kateri izmed členov teh splošnih pogojev ali pogodbe neveljaven, ničen ali neizvedljiv, ostajajo ostali členi še vedno v veljavi.
3. Dijak ali študent (v nadaljevanju: študent) mora za opravljanje začasnih ali občasnih del izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima veljaven status dijaka oz. študenta (veljavno potrdilo o šolanju ali o vpisu v šolski program),
- v primeru, da je tujec, potrebuje mednarodno študentsko izkaznico (ki jo pridobi na ŠOS),
- je dopolnil 15 let starosti in ima splošno zdravstveno zmožnost,
- izpolnjuje zahteve za opravljanje občasnih ali začasnih del,
- pridobi napotnico za delo dijakov in študentov, ki mu jo pred začetkom dela potrdi naročnik.
CENA
4. Pogodbenik se z oddajo obračunskega lista oziroma napotnice zavezuje poravnati navedeni znesek, pripadajoče prispevke za socialna zavarovanja, zakonsko predpisani koncesijski dajatvi ter
davek na dodano vrednost.
5. Pogodbeni stranki se dogovorita da se dogovorjena cena prilagaja zakonskim spremembam oz. zahtevam. V kolikor se spremenijo predpisi, ki določajo višino posameznega dela dogovorjene
cene, Adecco dogovorjeno ceno prilagodi nastali spremembi. S takšno prilagoditvijo se ne spremenijo tisti deli dogovorjene cene, ki so odvisni zgolj od pogodbenih strank, temveč le tisti, ki so
določeni s strani države oz. državnih institucij. Adecco to prilagoditev opravi takoj in za to ne potrebuje soglasja pogodbenika. Adecco o spremembi in razlogih za spremembo obvesti pogodbenika
najkasneje ob izdaji računa, ki spremembo že vsebuje.
6. Dogovorjene cene ne vsebujejo DDV. DDV plača pogodbenik.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK
7. Pogodbenik se zavezuje, da študentov ne bo nameščal na delovna mesta, pri katerih iz ocene tveganja pogodbenika izhaja, da so delavci na teh delovnih mestih, izpostavljeni nevarnostim in
tveganjem, zaradi katerih se določajo ukrepi zmanjševanja oziroma omejevanja časovne izpostavljenosti.
8. Pogodbenik izjavlja, da niso podane druge, s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določene okoliščine, ki bi omejevale delo študentov.
9. Pogodbenik je dolžan študenta obveščati o njegovih delovnih nalogah ter mu zagotavljati vodenje in nadzor. Študenta je dolžan opozarjati na pomanjkljivosti dela in mu dajati napotke za odpravo
pomanjkljivosti.
10. Pogodbenik je dolžan Adeccu zagotoviti vse potrebne informacije, povezane z izplačilom za opravljeno delo študenta, najkasneje 15 dni po opravljenem delu. S podpisom obračunskega lista
oziroma napotnice pogodbenik potrjuje ustrezne rezultate napotenega študenta (količina in kakovost).
11. Adecco se zavezuje na podlagi pravilno izpolnjenih in žigosanih listin (obračunski list oziroma napotnica) izdati račun in ga skupaj z enim izvodom potrjene listine in že izpolnjenim nalogom za
prenos poslati pogodbeniku.
12. Adecco je dolžan študentom odvesti zakonsko določene prispevke in nakazati prejemke za opravljeno delo na transakcijske račune naslednji delovni dan po prejemu obvestila banke o nakazilu
pogodbenika na Adeccov transakcijski račun. V primeru zamude z nakazilom študentom je Adecco dolžan plačati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti prejemka do dneva nakazila.
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
13. Pogodbenik prevzema popolno odgovornost za škodo, ki jo povzroči in/ali utrpi študent pri delu ali v zvezi z delom. Študent bo opravljal zahtevane aktivnosti pod pogodbenikovim vodenjem in
nadzorom. V kolikor pogodbenik civilne odgovornosti nima zavarovane, kakor tudi v vsakem drugem primeru izplačila škode s strani Adecca, je pogodbenik dolžan škodo povrniti Adeccu.
Pogodbenik odgovarja za škodo, ki bi Adeccu nastala, ker je pogodbenik pri vodenju in nadzoru študentov kršil veljavne delovnopravne predpise ter predpise s področja varnosti in zdravja pri delu.
Prav tako pogodbenik odgovarja za škodo, ki bi jo Adecco utrpel zaradi pogodbenikovega nepravilnega poročanja o opravljenem delu študenta oz. zaradi kršitev predpisov s področja študentskega
dela.
14. Adecco ne odgovarja za delo študentov. Prav tako Adecco ne odgovarja za škodo, ki jo študent povzroči pogodbeniku. Za škodo odgovarja študent sam po splošnih pravilih civilnega prava. V
ostalih primerih, ko je podana odškodninska odgovornost Adecca, je le ta omejena do višine 3 kratnika pogodbene vrednosti storitve.
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
15. Pogodbenik mora upoštevati vsa določila zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, ter drugih veljavnih predpisov glede varnosti in zdravja pri delu.
16. Pogodbenik je odgovoren za zagotavljanje varnosti in za varovanje zdravja pri delu, kot to določa veljavna zakonodaja. Pogodbenik je dolžan napotenega študenta teoretično in praktično seznaniti
z zdravstvenimi in varnostnimi tveganji pri opravljanju dela. Pogodbenik se obveže tudi za izvajanje vseh dejavnosti izobraževanja in poučevanja napotenega študenta glede uporabe delovnih
sredstev, povezanih z delom, ki ga izvaja.
ZAGOTAVLJANJE PRAVIC ŠTUDENTA
17. Adecco neposredno plača napotenemu študentu dogovorjeno plačilo in druge prejemke iz dela, do katerih je študent upravičen na podlagi obračuna in veljavne napotnice za delo.
18. Pogodbenik mora Adecco obvestiti o vseh dejavnikih (npr. delovna uspešnost), ki vplivajo na višino plačila in druge prejemke iz dela za napotene študente. Ravno tako mora sporočiti spremembe
s tega področja, ki nastanejo med izvajanjem dela.
19. Pogodbenik se zavezuje, da študentov ne bo glede pogojev dela namenoma postavljal v slabši položaj od interno zaposlenih delavcev.
DRUGE ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK
20. Pogodbenik se zavezuje, da v času trajanja te pogodbe in enem letu po njenem prenehanju Adeccu ne bo poskušal prevzeti oz. sodelovati z Adecco zaposlenimi, ki so sodelovali
pri pogodbi. V nasprotnem primeru je dolžan Adeccu plačati pogodbeno kazen v višini dvanajstih bruto plač posameznika. Osnova za izračun je povprečje izplačila zadnjih dvanajstih
mesecev.
21. Pogodbenik se obvezuje, da bo Adeccu zagotovil vse informacije, ki so potrebne za uspešno izvršitev storitve.
22. Adecco poišče formalno primernega kandidata. Končno izbiro opravi pogodbenik sam. Adecco ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo povzročil izbrani kandidat ali ki bi nastala v
povezavi z izbranim kandidatom.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
23. Če je v zvezi s to pogodbo prišlo do korupcije, ki je vplivala ali bi utegnila vplivati na ravnanje strank, skleniteljic pogodbe, je le-ta nična. Pogodbi zvesta stranka lahko odstopi od
te pogodbe pred potekom njene veljavnosti, in sicer s takojšnjim učinkom ter brez kakršnih koli nadaljnjih obveznosti, če se dokaže, da je v zvezi z izvajanjem ali nadzorom nad
izvajanjem te pogodbe prišlo do korupcije. Adecco je ne glede na ugotovljeno ničnost, upravičen do plačila storitev po zakonu oz. splošno veljavnih cenah znotraj vodilnih podjetji
v panogi.
KONČNA DOLOČILA
24. Pogodbenika sta soglasna, da bosta vse informacije, pridobljene v času izvrševanja te pogodbe, varovala kot poslovno tajnost in jih brez obojestranskega pisnega soglasja ne bosta posredovala
tretjim osebam oz. bosta preprečila, da bi se tretje osebe seznanile s temi podatki.Vsak pogodbenik je drugemu odgovoren za spoštovanje poslovne tajnosti. V primeru nespoštovanja le-te ima
prizadeta stran pravico odstopiti od te pogodbe in pri pristojnem sodišču zahtevati ustrezno odškodnino.
25. Adecco lahko brez odpovednega roka prekine sodelovanje in skrajša veljavnost stalne napotnice in prekine sodelovanje v kolikor pogodbenik zamuja s plačilom, če je pogodbenik v postopku
prisilne poravnave ali stečaja, v primeru izgube koncesije oz. ne obnovitve koncesije za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakov in študentov. V kolikor se sodelovanje
prekine, je pogodbenik dolžan Adeccu kriti vse nastale stroške napotenih študentov skladno s to pogodbo, do zadnjega dne njihove napotitve, hkrati pa prenehajo veljati vse izdane napotnice.
26. V primeru, da eden od pogodbenikov namerno ali iz malomarnosti krši dogovore ali veljavne predpise in s tem povzroči drugemu pogodbeniku škodo, lahko drugi pogodbenik odstopi od sodelovanja
brez odpovednega roka. Izključena je možnost, da bi se zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe pogodbenik izognil plačilu obveznosti.
27. Pogodbenik soglaša, da ga sme Adecco navajati kot svojo referenco.
28. Adecco lahko v skladu s poslovno politiko in veljavno zakonodajo enostransko spreminja te Splošne pogoje poslovanja. V kolikor se le ti spremenijo, mora Adecco o tem pisno obvestiti pogodbenika.
Pogodbenik lahko v roku 8 dni odstopi od pogodbe, vendar mora poravnati svoje zapadle neplačane obveznosti. V primeru, da stranka v tem roku pisno ne odstopi od pogodbe, se šteje, da s
spremembami splošnih pogojev soglaša.
29. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.
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