
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

zawarta w dniu ____________ w ____________ (miejscowość) pomiędzy: 

 

_____________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: _________________, z 

adresem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: _______________________, 

PESEL: ___________, NIP: ______________, adres do doręczeń: _________________, e-

mail: _____________, zwanym/ą dalej „Zleceniodawcą”  

 

oraz 

 

_____________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: _________________, z 

adresem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: _______________________, 

PESEL: ___________, NIP: ______________, adres do doręczeń: _________________, e-

mail: _____________, zwanym/ą dalej „Zleceniobiorcą” 

 

łącznie zwanymi “Stronami”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w  zakresie  prowadzonej działalności  gospodarczej 

świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi w zakresie ____________________________. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych niniejszą umową zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z dołożeniem najwyższej, zawodowej 

staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Strony nie ustalają godzin pracy Zleceniobiorcy, ani miejsca wykonania przedmiotu umowy 

pozostawiając wybór miejsca i czasu wykonania przedmiotu umowy do uznania 

Zleceniobiorcy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stałego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie 

wymaganym do należytego wykonywania umowy. 



 

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Zleceniodawca oświadcza że: 

a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z aktualnego wypisu z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

b) jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania 

faktur VAT. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że: 

a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z aktualnego wypisu z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

b) jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur 

VAT; 

c) posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa do świadczenia 

usług wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym wykonywanie 

czynności określonych niniejszą umową z zachowaniem najwyższej zawodowej 

staranności, z poszanowaniem zasad uczciwego obrotu i zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Zleceniobiorca za wykonywane usługi otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w 

wysokości   ____________ (słownie: ________________________) 

Powyższa stawka stanowi wynagrodzenie netto i doliczany jest do niej VAT. 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne jest na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

niego faktury VAT, w terminie ________ od dnia jej doręczenia Zleceniodawcy.  

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.  

 



 

§ 4 

Ochrona danych i zastrzeżenia 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych 

otrzymanych od Zleceniodawcy lub klientów Zleceniodawcy w ramach realizacji niniejszej 

umowy poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją 

lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w czasie, gdy znajdują się 

one na jego przechowaniu lub pod jego kontrolą. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż w 

chwili zakończenia wykonywania niniejszej umowy zwróci wszelkie informacje otrzymane 

od Zleceniodawcy lub klientów Zleceniodawcy wraz z ich kopiami. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 

sposobów ich zabezpieczania, do których uzyska dostęp, w związku z realizacją niniejszej 

umowy, również po ustaniu stosunku prawnego regulowanego niniejszą umową. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań 

godzących w interes Zleceniodawcy, działań mogących stanowić czyny nieuczciwej 

konkurencji lub nieuczciwe praktyki rynkowe. W szczególności Zleceniobiorca 

zobowiązuje się do nie podejmowania działań, które mogłyby naruszyć dobre imię, w tym 

wizerunek, reputację lub własność intelektualną Zleceniodawcy. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność za osoby trzecie 

1. W przypadku powierzenia przez Zleceniobiorcę wykonania całości lub części usług 

objętych niniejszą umową osobie trzeciej (bądź posługiwania się takimi osobami przy ich 

realizowaniu), Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez takie 

osoby zobowiązań zawartych w niniejszej umowie. 

2. Zleceniobiorca odpowiada względem Zleceniodawcy za działania i zaniechania osób 

trzecich, którym powierzył wykonanie usług objętych niniejszą umową lub którymi 

posługuje się przy ich wykonywaniu jak za swoje własne.  

 



 

§ 6 

Okres obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas____________ (określony/nieokreślony) od 

dnia ____________.  

2. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z ____________ okresem 

wypowiedzenia. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż ich wolą i zamiarem nie jest nawiązanie stosunku pracy, a 

uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków na gruncie cywilnoprawnym poprzez 

zawarcie przedmiotowej umowy. 

2. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązana jest do bezzwłocznego informowania 

pozostałej Strony o wszelkich zmianach o wszelkich zmianach mających wpływ na 

wypełnianie postanowień niniejszej umowy przez Strony, w szczególności dotyczących 

adresu. W przypadku zaniechania tego obowiązku wszelkie pisma oraz oświadczenia 

doręczone pod ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczone. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i 

dokumentów, o których dowiedział się lub które uzyskał w związku z zawarciem i 

wykonaniem umowy. 

4. Rozstrzyganie w sprawach spornych wynikłych z niniejszej umowy Strony poddają sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zleceniodawcy. 

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w 

całości lub w części, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień 

umowy. W sytuacji wskazanej powyżej, Strony zobowiązane są do niezwłocznej zmiany 

lub uzupełnienia postanowień umowy uznanych za nieskuteczne lub nieważne, zgodnie z 

przepisami prawa, naturą stosunku prawnego i zgodnym zamiarem Stron. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

(podpis zleceniodawcy) (podpis zleceniobiorcy) 

 


