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Umowa zlecenia 

zawarta w dniu …………………… w ………………..………………….. pomiędzy:  

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………., 
pełna nazwa i adres Zleceniodawcy 

zwaną(ym) dalej Zleceniodawcą,  

a  

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………., 
imię i nazwisko oraz dokładny adres Zleceniobiorcy 

zwaną(ym) dalej Zleceniobiorcą.  

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy:  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………., 
określenie czynności, które mają być wykonane w ramach umowy

 

2. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 umowy czynności w okresie od  

 

…………………………. do ……………………………… 

 

2. Zleceniobiorca nie jest podporządkowany  Zleceniodawcy. 

 

§ 3 

1. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 umowy będzie 

ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 1. 

2. Ewidencja wymieniona w ust. 1, obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana 

jest w niej ilość godzin i minut przepracowanych każdego dnia przez Zleceniobiorcę. Ww. 

ewidencja jest dostarczana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę najpóźniej do godz. 

………….. ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy. 

3. Dane zawarte w ww. ewidencji akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego 

upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej 

wykazanych, Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich 

wyjaśnienia. 

 

§ 4 

1. Za czynności wskazane w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy  
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wynagrodzenie w kwocie ………………….. zł (słownie: …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...). 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest w terminie do ……………………... 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: 

 

nazwa banku: …………………………………………………………… 

 

nr konta: ………………………………………………………………… 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą 

Zleceniodawcy. W takim wypadku obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę 

o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy.   

 

2. W wypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy. 

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie 

podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

 

2. W razie naruszenia ust. 1, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w  

 

wysokości ………………….. zł (słownie: ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...). 

 

§ 7 

1. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć za 2-tygodniowym okresem 

wypowiedzenia. 

 

2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu, ponosi odpowiedzialność za 

wynikłą z tego powodu szkodę. 

 

§ 8 

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych 

wynikających z Kodeksu pracy. 

 

§ 9 

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

   

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

   

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

stron.  

 ……………………………..     ……………………………… 

(podpis Zleceniodawcy)     (podpis Zleceniobiorcy) 
 


