
UMOWA ZLECENIA 

 

 

zawarta w dniu ....................................... w ...................................................,  

pomiędzy: 

1.  ............................................................................................................................. ............................

......................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a, 

2.  ............................................................................................................................. ............................ 

................................................................................................................................................ .......... 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, w dalszej części łącznie nazywani Stronami 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na mocy niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wynegocjowania  

i zawarcia w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy umowy ......................................................., 

w oparciu o warunki i wskazówki udzielone przez Zleceniodawcę, a Zleceniodawca 

zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonane czynności. 

2. Zleceniodawca wystawi dokument pełnomocnictwa Zleceniobiorcy nie później niż w 

terminie ....... dni od zawarcia niniejszej umowy. 

§ 2 

Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w terminach od .................... do ................... . 

§ 3 

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

otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................................. (słownie: ..................................... 

.........................................) złotych brutto. 

2. Powyższa kwota zostanie wpłacona na rachunek bankowy Zleceniobiorcy prowadzony 

przez ......................................... za nr .......................................................................................,  

w terminie ....... dni po przedstawieniu Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z należytą 

starannością, zgodnie z udzielonymi wskazówkami. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać osobie trzeciej wykonania czynności 

będących przedmiotem niniejszej umowy bez uprzedniego zgody Zleceniodawcy. 



§ 5 

1. Zleceniodawca wypłaca Zleceniobiorcy zaliczki w wysokości .......................................... 

(słownie: ..............................................................................) złotych brutto tytułem pokrycia 

kosztów wynikających z realizacji niniejszej umowy, w tym zwrotu kosztów podróży, 

zakwaterowania i wyżywienia poza miejscem zamieszkania lub siedziby Zleceniobiorcy, 

poniesionych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozliczenia i udokumentowania powyższych 

wydatków łącznie z wystawiona fakturą VAT. 

3. Zleceniodawca dokona stosownych potrąceń na poczet zaliczki na podatek dochodowy 

i składki na ubezpieczenie społeczne. 

§ 6 

Zmiany umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej. 

§ 7 

W zakresie nieuregulowanym w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

...............................................       .............................................. 
           (Zleceniobiorca)      (Zleceniodawca) 
  

 

 

 


