
UMOWA  ZLECENIA

w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Zleceniodawcy,
poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności Zleceniodawcy.
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Nr Zawarta w dniu pomiędzy ZLECENIODAWCĄ:

a ZLECENIOBIORCĄ:

reprezentowanym przez 1. 2.

Umowa została zawarta na okres od do
Zlecenie będzie wykonywane  :

Za podstawę wyceny przyjęto uzgodnioną stawkę:

Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy jednorazowe  , comiesięczne wynagrodzenie.

Za wykonanie zlecenia Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy kwotę złotych

w terminie dni od otrzymania rachunku.

W przypadku wynagrodzenia

comiesięcznego termin płatności ustala się na dzień każdego miesiąca.

Nazwa rachunku

Nazwa banku

Nr konta

Nazwisko:

Pierwsze imię: Drugie imię:

PESEL: N IP :

Rodzaj dokumentu tożsamości: Numer i seria dokumentu:

Miejscowość zamieszkania:

Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:

Kod pocztowy: Poczta:

Nazwa / Nazwisko i imię:

Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:

Kod pocztowy: Poczta:

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie następujących prac:

brutto/netto*

słownie:

**

*
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Postanowienia ogólne
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*  Zaznaczyć właściwy kwadrat.

Zleceniobiorca z tytułu wykonywania niniejszej umowy  :

Inne postanowienia umowy:

Powyższe zlecenie przyjmuję do wykonania
Zleceniodawca Zleceniobiorca

*

1. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, 

chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,2.

nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu,

nie chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu.

a. chce nie chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

b. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu w wysokości 

3.

4.

1. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania zlecenia, Zleceniodawca ma prawo odmowy wypłaty całości lub
części umownej kwoty.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania zleconych czynności względnie
zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu mienia według protokolarnego ustalenia.

5. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom trzecim w trakcie wykonywania zlecenia.

6. Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy poniesione koszty do wysokości
uzyskać zgodę od zleceniodawcy na poniesienie kosztów przewyższających kwotę wymienioną w zdaniu poprzednim.
Zgodę na poniesienie podwyższonych kosztów zleceniodawca wystawia na piśmie.

7. Zleceniobiorca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zleceniodawcy, wykonuje je z zachowaniem należytej staranności
samodzielnie.

8. Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy wykonywaniu czynności
wynikających ze zlecenia i oświadcza, że będzie ich przestrzegał, a także oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na
wykonanie zlecenia.

9. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

3. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy zmienić uzgodnionego wcześniej sposobu wykonywania
zlecenia, jeżeli nie są spełnione jednocześnie następujące warunki:

4. Zleceniodawca comiesięcznie nadzoruje i akceptuje wykonane przez Zleceniobiorcę zadania.

a) istnieją nieznane dającemu zlecenie okoliczności uzasadniające zmianę sposobu wykonania zlecenia,
b) przyjmujący zlecenie nie ma możliwości kontaktu z dającym zlecenie,
c) prawdopodobna wola dającego zlecenie przemawia za zmianą sposobu wykonania zlecenia.

zł. Zleceniobiorca zobowiązany jest

http://www.ips-infor.com.pl/

