Umowa zlecenia - wzór z omówieniem
Umowa zlecenia
zawarta w Poznaniu w dniu ………………. r. pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.....
(imię i nazwisko /nazwa firmy)
.......................................................................................................................................................
.....
(adres zamieszkania/adres siedziby firmy)
.......................................................................................................................................................
.....
(seria i nr dowodu osobistego / PESEL / REGON/ NIP/ nazwa organu rejestrowego)
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
.......................................................................................................................................................
.....
(imię i nazwisko /nazwa firmy)
.......................................................................................................................................................
.....
(adres zamieszkania/adres siedziby firmy)
.......................................................................................................................................................
(seria i nr dowodu osobistego / PESEL / REGON/ NIP/ nazwa organu rejestrowego)
zwanym dalej Zleceniobiorcą,
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących
czynności:

1) ..................
2) ..................
3) ..................
§2
Umowa została zawarta na okres od dnia .......................... r. do dnia .......................... r.

§3
1. Przedmiot niniejszej umowy winien być wykonany z należytą starannością i zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z
wymogami i instrukcjami wskazanymi przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca jest
odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości .............. zł (słownie: ......................
złotych 00/100) za 1 godzinę świadczenia usług/za sporządzenie .............
2. Wynagrodzenie

będzie

płatne

przelewem

na

podstawie

prawidłowo

wystawionego rachunku/faktury VAT, który Zleceniobiorca będzie wystawiał na
koniec każdego miesiąca./Wynagrodzenie będzie płatne z dołu po wykonaniu
przedmiotu umowy przelewem na podstawie prawidłowo wystawionego
rachunku/faktury VAT.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§5
1. Zleceniobiorca co miesiąc wraz z rachunkiem będzie przedkładał Zleceniodawcy

w formie pisemnej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia w danym
miesiącu.
2. Zleceniodawca po otrzymaniu informacji o liczbie godzin, o której mowa w ust. 1,

dokonuje jej sprawdzenia i jeśli nie wnosi zastrzeżeń zatwierdza ewidencję.

§6
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 realizację zlecenia.
§7
Zleceniobiorca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania
przedmiotu umowy innym osobom.
§8
1.

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2.

Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez
Zleceniobiorcę warunków niniejszej Umowy.
§9

Zmiana niniejszej umowy może być dokonywana w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
W

sprawach

nieuregulowanych

postanowieniami

niniejszej

umowy

mają

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

.......................................................
(podpis Zleceniobiorcy)

..........................................................
(podpis Zleceniodawcy)

OMÓWIENIE:
Umowa zlecenia jest jedną z umów nazwanych uregulowanych przepisami
Kodeksu cywilnego (art. 734 kc i nast.). Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania
określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy.
Zarówno zleceniodawcą, jaki zleceniobiorcą mogą być wszelkie kategorie
podmiotów prawa cywilnego, w tym zarówno przedsiębiorcy, jak i inne podmioty.
Zlecenie może być ona odpłatna lub nieodpłatna. Jeżeli jednak ani z umowy, ani z
okoliczności nie wynika, że zleceniobiorca zobowiązał się wykonać je bez
wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma
obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się
wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 kc).
Umowa zlecenia jest uważana za umowę starannego działania, a tym samym
przeciwstawiana umowie o dzieło, która należy do tzw. umów rezultatu.
Umowa zlecenia nie wymaga formy szczególnej niezależnie od tego, co jest
przedmiotem zleconej czynności. Umowa może być zatem zawarta w dowolny
sposób, także przez dorozumiane oświadczenia woli i milczenie.
Przepisy o zleceniu (art. 734–749 kc) mają rozszerzony zakres zastosowania,
należy je bowiem stosować nie tylko do umowy zlecenia, ale także, odpowiednio, do
nieuregulowanych umów o świadczenie usług (art. 750 kc) oraz, odpowiednio i
subsydiarnie, do umowy spedycji (zob. art. 796 kc).
Umowa zlecenia nie może mieć cech charakterystycznych dla umowy o pracę.
A zatem treść umowy zlecenia nie powinna kreować stosunku podporządkowania
organizacyjnego zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy, w szczególności w zakresie
czasu pracy, miejsca pracy oraz obowiązku wykonywania poleceń przełożonych. Dla

rozstrzygnięcia, czy dana umowa jest umową zlecenia, czy też umową o pracę
przesądzać będzie treść tej umowy oraz praktyka jej stosowania.

