
 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY ZLECENIA 
 
 

UMOWA ZLECENIA 
 

 
Zawarta w dniu ………………..roku w ……………….., pomiędzy: 
 
 
1)…………………………………., z siedzibą przy ulicy ………………….w …………………..(..-…..), 
REGON……………., NIP…………………, reprezentowaną przez……………………,  
zwanym dalej Zleceniodawcą, 

 
a 
 
2)………………………………..zamieszkałą w …………………….. ul. ………………………..ur……………….. 
roku w ………………………..,PESEL …………………..,NIP ……………………….. 
, zwanym dalej Zleceniobiorcą,  
 
 
o treści następującej: 
 
 
 

§1 
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w 

postaci ……………………………………………………na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące 
działalności gospodarczej Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się chronić przed dostępem osób trzecich zarówno wszelkie 
materiały informacyjne przekazane mu przez Zleceniodawcę jak i opracowania własne 
stworzone dla potrzeb niniejszej umowy. 

4. Zobowiązań wymienionych w pkt 2 i 3 Zleceniobiorca zobowiązany jest zachować 
zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej wygaśnięciu. 

 
§2 

1. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie od ………………………. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa, z 

zachowaniem wewnętrznych procedur oraz ze stosowaniem wskazówek Zleceniodawcy, 
zachowując jednocześnie najwyższą staranność. 

4. Zleceniobiorca wykonuje postanowienia niniejszej umowy osobiście. Jeżeli 
Zleceniobiorca będzie chciał powierzyć wykonanie czynności będących przedmiotem 
niniejszej umowy osobie trzeciej – zgodę na to musi wyrazić Zleceniodawca w formie 
pisemnej.  



 

 

 

 

 

5. Strony ustalają, iż zlecenie będzie wykonywane w miejscu wskazanym przez 
Zleceniodawcę. 

§3 
1. Z tytułu wykonywanych czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto ………….. zł za godzinę pracy. 
2. Wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy rozliczane będzie w cyklu miesięcznym i 

płatne  do 15 dnia każdego miesiąca. 
3. Zleceniodawca nie będzie pokrywać żadnych dodatkowych kosztów, jakie poniesie 

Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba że strony 
postanowią inaczej. 

 
§4 

1. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania zlecenia Zleceniodawca ma 
prawo odmowy całości lub części umówionego wynagrodzenie. 

2. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom 
trzecim. 

 
§5 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
umowy przez drugą stronę. 

3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o których mowa w pkt 1 i 2 powinny zostać 
złożone drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Niniejsza umowa wygasa w przypadku: 
 śmierci Zleceniobiorcy, 
 utraty przez Zleceniobiorcę zdolności do czynności cywilnoprawnych, 
 skazania praw Zleceniobiorcy prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, dokumentom, mieniu, skarbowe. 
5. W terminie 7 dni od rozwiązania umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu 

wszelkich dokumentów oraz narzędzi związanych z wykonywaniem niniejszej umowy a 
otrzymanych od Zleceniodawcy oraz rozliczenie środków pieniężnych. 

 
§6 

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

 
§7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 
§8 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony decydują się w 
pierwszej kolejności rozwiązać w drodze mediacji. 

 
§9 



 

 

 

 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
……………………………………………….. ………………………………………….. 
       Zleceniodawca           Zleceniobiorca       
 


