
UMOWA ZLECENIE  

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 

 

____________, zamieszkałym/ą _______________________, legitymującym/ą się dowodem 

osobistym, seria i nr: _________________, nr PESEL: _________________ zwanym/ą dalej 

„Zleceniobiorcą” 

łącznie zwanymi “Stronami”. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę zlecenia polegającego 

na: 

_____________________________________________________________________.  

2. Zleceniodawca w ramach niniejszej umowy może powierzyć wykonanie dodatkowych, 

bieżących prac w miarę swoich potrzeb, pisemnie lub ustnie bezpośrednio 

Zleceniobiorcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

osobiście. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody, udzielonej 

pod rygorem nieważności, przez Zleceniodawcę. 

 



 

§ 2 

Oświadczenia 

1. Zleceniobiorca deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania przedmiotu 

umowy oraz znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych w zakresie czynności, które są przedmiotem niniejszej 

umowy, i zobowiązuje się do ich stosowania. 

2. 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. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki Stron umowy 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności e 

szczególną dbałością o interesy Zleceniodawcy, 

b) zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy w taki sposób, aby jakiekolwiek 

działania Zleceniobiorcy nie spowodowały jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich w stosunku do Zleceniodawcy, 

c) podjęcia ze Zleceniodawcą współdziałania w zakresie, w jakim okaże się to 

niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, w tym uwzględniania wskazówek 

otrzymanych od Zleceniodawcy, 

d) dbania o sprzęt Zleceniodawcy, jeśli otrzymał go w celu realizacji zlecenia, a po 

zakończeniu umowy do niezwłocznego zwrócenia sprzętu Zleceniodawcy. 

Wykluczone jest wykorzystywanie przez Zleceniobiorcę we własnym  interesie  

rzeczy i sprzętu Zleceniodawcy. 

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 

a) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na rachunek 

wskazany przez Zleceniobiorcę w terminie określonym w § 5 ust. 3 Umowy, 

b) odebrania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 



 

c) podjęcia ze Zleceniobiorcą współdziałania w zakresie, w jakim okaże się to 

niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Czas trwania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas ____________ (określony/nieokreślony) od dnia 

____________. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności czynności wskazanych 

w § 1 ust. 1 i 2, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie: wynoszące ____________ 

(słownie: ________________________). 

2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w terminie do 10 dnia po zakończeniu umowy 

zlecenia. Wynagrodzenie wypłacane jest na następujący numer rachunku bankowego 

____________________________________. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest 

ewidencja liczby godzin wykonywania zlecenia za dany miesiąc. 

3. Strony oświadczają, że wskazana w niniejszym paragrafie kwota stanowi całość 

przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich 

kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę w celu wykonania zlecenia. 

 

§ 6. 

Rozwiązanie Umowy 

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, za 

wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia.  

2. Strona uprawniona jest do wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Zleceniodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w 

przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień umowy, a w 

szczególności w przypadku uporczywego niewykonywania umowy, kradzieży lub 



 

znajdowania się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków w 

trakcie wykonywania umowy, nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy czy też przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy powinno zostać złożone w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. 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 i numeru rachunku bankowego, na który ma być wypłacane wynagrodzenie. W 

przypadku zaniechania tego obowiązku wszelkie pisma oraz oświadczenia doręczone 

pod ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczone. 

2. 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. 

3. Rozstrzyganie w sprawach spornych wynikłych z niniejszej umowy Strony poddają 

sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. 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. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

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

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 



 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

(podpis zleceniodawcy) (podpis zleceniobiorcy) 

 

 


