
Umowa zlecenia 

Dnia .................... pomiędzy 

............................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko /nazwa firmy) 

............................................................................................................................................................ 
(adres zamieszkania/adres siedziby firmy) 

............................................................................................................................................................ 
(seria i nr dowodu osobistego / PESEL / REGON/ NIP/ nazwa organu rejestrowego) 

zwanego dalej Zleceniodawcą,  

a 

............................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko /nazwa firmy) 

............................................................................................................................................................ 
(adres zamieszkania/adres siedziby firmy) 

............................................................................................................................................................ 
(seria i nr dowodu osobistego / PESEL / REGON/ NIP/ nazwa organu rejestrowego) 

zwanego dalej Zleceniobiorcą,  

została zawarta umowa o treści: 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących 

czynności: 

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

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

2. Zleceniodawca udziela zleceniobiorcy zaliczki na wydatki związane z realizacją zlecenia w 

wysokości:  

........................ zł (słownie złotych ...........................................................................................) 

§ 2 

Umowa została zawarta na okres od ....................... do ..................  



§ 3 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace określone w § 1 z zachowaniem należytej 

staranności. 

2. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego 

przez niego sposobu wykonania zlecenia. 

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane przy realizacji 

czynności określonych w § 1 umowy. 

§ 4 

1. Za wykonanie prac określonych w przepisach § 1 umowy Zleceniodawca zobowiązuje się 

wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: 

- .................. za 1 godzinę pracy 

2. 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: 

1) rachunku do umowy zlecenia, 

 

3. 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 ......................................................................................... 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.  

5. 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. 

§ 5 

1. Potwierdzenie liczby godzin realizacji zlecenia będzie dokonywane na koniec każdego 

miesiąca poprzez: 

np.  

1) przekazanie Zleceniodawcy w formie pisemnej wypełnionej ewidencji w terminie 

poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia,  

2. Zleceniodawca po otrzymaniu np. ewidencji czasu realizacji zlecenia 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: 

 

- brak możliwości realizacji zlecenia lub  

- wpływać na konieczność zwiększenia ilości godzin realizacji zlecenia.  



 

§ 7 

Zleceniobiorcy nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy Zleceniodawcy.  

§ 8 

1. Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest .................... (art. 13 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 

27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia oraz realizacji Umowy zlecenia; 

b) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika zaliczki na podatek - podstawa 

prawna art. 41 ust. 1-2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426); 

c) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne 

- podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423); 

d) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne 

- podstawa prawna art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1398). 

3. Dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą zostać 

udostępnione Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, .................... . 

4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie od dnia .................... do dnia .................... . 

5. Informuję Pana/Panią o prawie do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i 

wywiązania się Zleceniodawcy z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych 

osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy. 

7. Zleceniobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

§ 9 

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć za .................... dniowym / tygodniowym / 

miesięcznym okresem wypowiedzenia.  

§ 10 



Zmiana warunków niniejszej umowy może być dokonywana w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

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


