UMOWA
Projekt

Umowa zlecenia
(wersja podstawowa)

Zawarta w …………………….… (miejsce zawarcia umowy) dnia ……………….… (data zawarcia
umowy) pomiędzy:
1. Zleceniodawcą,
2. Zleceniobiorcą,
łącznie zwani Stronami,
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz
Zleceniodawcy czynności w postaci: prac fizycznych/ prac porządkowych/ sprzątania/
załadunku, rozładunku ze źródła transportu (np. samochodu, samolotu, pociągu) / prac
instalatorskich / prac budowlanych/ malowania/ naprawy instalacji elektrycznych/ naprawy
instalacji hydraulicznych* – do zlecenia naprawy instalacji gazowej wyłącznie fachowiec z
uprawnieniami!) / sporządzania kserokopii/ sporządzania skanów/ archiwizacji
dokumentów, etc*
§ 2.
Czas i miejsce wykonywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje w okresie od dnia ………….do
dnia …………………….

Wersja A
2. Zleceniobiorca przystąpi do wykonywania zadania bezpośrednio po przyjęciu zlecenia nie
później jednak niż w ciągu jednej godziny/ tego samego dnia nie później jednak niż o
godzinie ……………………/dnia następnego o godzinie …………………,* w miejscu
wykonywania pracy . ………………..wskazanym przez ……………………..

Wersja B
2. Zleceniobiorca zgłosi się do wykonywania pracy w terminie zakreślonym w……………….
u ………………
3. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nierozpoczęcia przez
Zleceniobiorcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie
zakreślonym w ust 2 § 2.

§ 3.
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie czynności w ramach niniejszej umowy Strony ustalają dzienne/
tygodniowe/miesięczne/zryczałtowane wynagrodzenie* w kwocie ……………. brutto
(słownie:………………..) / określone stawką godzinową w wysokości* ……… zł
(słownie ………..) za 1 godzinę poświęconą na wykonywanie przedmiotowej umowy*.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w ciągu 7 dni od zaakceptowania przez Zleceniodawcę
rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę za wykonanie prac / faktury* po upływie
okresu rozliczeniowego, o którym mowa wyżęj w ust.1
3. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze
……………………………..(podać numer konta) w ………………………. (podać nazwę banku)
§ 4.
Odpowiedzialność
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy z
zachowaniem najwyższej staranności,/z uwzględnieniem zawodowego/ profesjonalnego
charakteru działalności Zleceniobiorcy*
2. Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu
niewykonania i/lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez samego
Zleceniobiorcę, jak i osoby, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z
niniejszej umowy*
§ 5.
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie
z przepisami tego prawa. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zleceniobiorca został zapoznany z regulaminem BHP, Ppoż. na terenie zakładu pracy
Zleceniodawcy. Podpisując umowę Zleceniobiorca potwierdza, iż udzielono mu
instruktażu w tym zakresie, a ponadto, że do wykonywania pracy posiada własną odzież
roboczą i nie będzie w tym zakresie ponosił żadnych roszczeń.
3. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązania
wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy.
4. Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy, które nie
zostaną rozwiązane przez strony umowy na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
…………………………………
Zleceniodawca

……………………………..
Zleceniobiorca

