
 

WZÓR UMOWY OPRACOWAŁA PRO BONO FIRMA CZŁONKOWSKA WIELKOPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ: 
  
MTL Kaszyńscy i Wspólnicy                                                                                             
Adwokaci i Radcowie prawni Sp. p.  
 
TŁUMACZENIA UMÓW PRZYGOTOWAŁ: 
 
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu 

Umowa zlecenie nr  
 

Osobisty numer indentyfikacyjny: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa podmiotu, siedziba, adres, nr KRS, NIP, REGON 

zwaną dalej Zleceniodawcą, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania.  

zwanym (ą) dalej Zleceniobiorcą. 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy 
czynności polegających na ……………………………. 

2. Umowa zostaje na czas określony od dnia ……………………………. do dnia ……………………………. 
3. Zleceniobiorca wykonuje zadania osobiście i w sposób samodzielny, z należytą starannością bez 

bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy.  
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w pkt. 1 innym osobom bez zgody 

Zleceniodawcy.  
5. Z tytułu zlecenia ustala się wynagrodzenie brutto obliczone według stawek: 

- stawka godzinowa brutto ………. zł/h, słownie: ………….. zł, 00/100 gr za godzinę płatne przez z 
Zleceniodawcę z dołu w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca. 

6. W razie niewykonania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy wynagrodzenie za zlecenie nie 
zostanie wypłacone. 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć zleceniobiorcy środki niezbędne do wykonania 
zlecenia. 

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić Zleceniodawcy powierzone środki wraz z zakończeniem 
zlecenia. 

9. Inne Warunki:  
- W przypadku niewykonania lub nienależnego wykonania przez Zleceniobiorcę umowy 
polegającego w szczególności na nie przystąpieniu do realizacji usług we wskazanym terminie 
wynikającym z harmonogramu i nie zapewnienia w tym terminie obecności zastępcy bez 
powiadomienia Zleceniodawcy w terminie minimum 48h roboczych przed rozpoczęciem swojej 
pracy, Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 100,00 zł.  

10. Zleceniobiorca jest objęty ubezpieczeniem rentowym, emerytalnym, wypadkowym i zdrowotnym 
oraz ma odprowadzane wszystkie składki od wynagrodzenia. 

11. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności kodeksu cywilnego. 
13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
14. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawarcia lub wykonania niniejszej 

umowy jest sąd właściwy miejscowo według siedziby Zleceniodawcy. 
 
 
 

……………………………...........                                                       …………………………................. 

        ZLECEDIODAWCA         ZLECENIOBIORCA 


