UMOWA ZLECENIE
zawarta w ……………… w dniu .................... pomiędzy
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL)

zwany/a dalej Zleceniodawcą,
a
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL)

zwany/a dalej Zleceniobiorcą,
zwane dalej łącznie Stronami
zwana dalej Umową
została zawarta umowa o treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących
czynności:
a) ……………………………………………………………………………………………………..………..
b) ……………………………………………………………………………………………………..………..
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia w/w czynności na rzecz Zleceniodawcy
na warunkach określonych Umową.
3. Zleceniodawca udziela zleceniobiorcy zaliczki na wydatki związane z realizacją zlecenia
w wysokości: ........................ zł

1.
2.
3.
4.

§2
Sposób wykonania umowy
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace określone w § 1 z zachowaniem należytej
staranności.
Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od
wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia.
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane przy
realizacji czynności określonych w § 1 umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie prac określonych w przepisach § 1 umowy Zleceniodawca zobowiązuje
się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości:
np.:
- .................. za 1 godzinę pracy
- .................. zł za miesiąc pracy

2.

3.

4.
5.

- .................. zł za sporządzenie ..................
Wypłaty wynagrodzenia w wysokości przysługującej za miesiąc realizacji zlecenia
dokonuje się w formie pieniężnej, na koniec każdego miesiąca, nie później niż w ciągu 3
dni od dnia przekazania Zleceniodawcy:
np.:
1) rachunku do umowy zlecenia,
2) faktury VAT
3) ewidencji czasu realizacji zlecenia /ewidencji przepracowanych godzin
Wypłata kwoty ustalonej zgodnie z pkt 1, po stwierdzeniu przez Zleceniodawcę
prawidłowości wykonania zlecenia określonego w § 1, zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr
.........................................................................................................................................................................
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z
wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia
na inną osobę.

§4
Czas wykonania zlecenia
1. Potwierdzenie liczby godzin realizacji zlecenia będzie dokonywane na koniec każdego
miesiąca poprzez:
np.
1) wypełnienie przez Zleceniobiorcę ewidencji czasu realizacji zlecenia według
określonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy
2) przekazanie Zleceniodawcy w formie pisemnej wypełnionej ewidencji w terminie
poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia
3) prowadzenie przez Zleceniodawcę rejestru czasu realizacji zlecenia,
2. Zleceniodawca po otrzymaniu np. ewidencji czasu realizacji zlecenia dokonuje jej
sprawdzenia i jeśli nie wnosi zastrzeżeń zatwierdza ewidencję.
§5
Obowiązki zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić na żądanie Zleceniodawcy informacji o
przebiegu realizacji zlecenia.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę, jeśli
zachodzą okoliczności, które mogą wpływać na brak możliwości realizacji zlecenia lub
wpływać na konieczność zwiększenia ilości godzin realizacji zlecenia.
3. Zleceniobiorcy nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy
Zleceniodawcy.
§6
Czas trwania umowy
1. Umowa została zawarta na okres od ....................... do ..................
2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
3. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć za .................. dniowym / tygodniowym /
miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§7
Klauzula poufności

1. W trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, Zleceniobiorca oraz wszelkie
osoby, którym posłużył się przy realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązały się nie
ujawnić osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które otrzymały w związku z
wykonywaniem Umowy.
2. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień określonych w ust. 1
Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary
umownej w wysokości ……………. za każdy przypadek naruszenia. Zleceniodawca
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania od Zleceniobiorcy w wysokości
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§8
Zakaz konkurencji
1. Zleceniobiorca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się nie świadczyć usług a
rzecz podmiotów, których interesy są sprzeczne z interesami Zleceniodawcy, w tym
podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy,
podmiotów, z którym wiążą Zleceniodawcę stosunki handlowe lub potencjalne stosunki
handlowe, podmiotów, z którym i Zleceniodawcy wchodzi w przetarg.
2. W przypadku gdy w trakcie obowiązywania Umowy jawni się fakt, że Zleceniobiorca
świadczy usługi na rzecz podmiotu spełniającego przesłanie wskazane w ust. 1,
Zleceniobiorca będzie zobowiązany uiścić na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w
kwocie ……………….. zł oraz będzie miał prawo do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy
z zaprzestanie świadczenia usług na jego rzecz. Zleceniodawca będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania od Zleceniobiorcy w wysokości przewyższającej wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
§9
Postanowienie końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla ………………………….
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
.......................................................
ZLECENIOBIORCA
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ZLECENIODAWCA

