
 
Regulamin świadczenia usług CTRL-S 
 

 

1. Uzgodnione prace wykonuję w godzinach 8-16 w dni powszednie. Inne godziny pracy 

możliwe są tylko po dodatkowym (każdorazowym) uzgodnieniu. 

2. Czas pracy rejestrowany jest w programie Toggl, Możesz otrzymać dostęp do bieżącego 

wglądu dla swojego projektu. Raz w tygodniu, lub/i po zakończeniu zadania wysyłam raport z 

przepracowanych godzin e-mailem. Na życzenie mogę raportować nawet codziennie.  

3. Jeśli zadnie/projekt wymaga bieżących konsultacji i wglądu, możemy zarządzać zadaniami i 

ich postępem w programie Asana.  

4. W liczony czas pracy zaliczany jest realny czas pracy nad zadaniem. Czas liczony nie 

uwzględnia rozmów, ustaleń, korespondencji i szkoleń początkowych, chyba że te trwają 

wyjątkowo długo i często (zabierają bardzo dużo czasu)  – wtedy zostaniesz o tym 

poinformowany.  

5. Opłata za zamówioną ilość godzin (formularz zamówienia) następuje z góry. 

6. Rozliczenie godzinowe: 

• Pojedyncze godziny — naliczane jest całościowo za każde przekroczone 20 minut 

następnej godziny pracy na końcu zlecenia. Wtedy godziny pracy przekraczające 

wykupione są dodatkowo fakturowane,  

• Godziny z pakietów – rozliczane na bieżąco z wykorzystaniem, godziny pozostałe z 

wykupionych przenoszone do wykorzystania dla klienta na dalsze zadania. 

7. Wykupione godziny działają na zasadzie pakietów. Ważność pakietów godzin to 30 dni od 

daty opłacenia faktury. W razie urlopu czas ważności jest wydłużany o ilość dni urlopu. 

Informację taką zawsze przesyłam e-mailem. 

8. Wysyłam również cotygodniowy raport wykorzystania pakietów wraz z podaną datą ważności 

oraz wysyłam informacje, jeżeli zbliża się koniec ważności pakietu, a pozostały 

niewykorzystane godziny. 

9. Wykupienie kolejnego pakietu wydłuża ważność wszystkich dostępnych godzin (również z 

poprzednich pakietów) do 30 dni od daty zapłaty.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 – wzór formularza zamówienia 

CTRL-S  

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

Nazwa Jednostka 
Cena za 

jednostkę Ilość VAT Wartość 

Usługi asystenckie h 45,00 zł 0 zw 0,00 zł 

  Łączna wartość zamówienia netto   0,00 zł 

  Łączna wartość zamówienia brutto   0,00 zł 

 
 

Dodatkowe informacje o zamówieniu: Płatność 3 dni od daty wystawienia faktury.  

DANE ZAMAWIAJĄCEGO (dane do faktury) 

Nazwa firmy (lub Imię i 
nazwisko):   

Adres:   

NIP:   

Telefon:   

Email:   

Data:   

  podpis zamawiającego 

      

www.ctrl-s.pl      

      

biuro@ctrl-s.pl      

      

Rachunek: Bank Millennium 62 1160 2202 0000 0003 6411 4699 
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