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UMOWA ZLECENIA 

 

Zawarta w dniu …………………….., w Warszawie pomiędzy: 

Biurem Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 

77a,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000110015, NIP 951-17-78-633, 

kapitał zakładowy 15.550.000 zł, reprezentowaną przez: 

………………………………………… – …………………………………….., 

………………………………………..  – ……………………………………..., 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a  

………………………..……………………………………………………….. zamieszkałym w 

…………………………………………….., przy ul. ……………………………… …………, 

legitymującym się dowodem osobistym seria …………… numer …………….……, PESEL 

………………………………….  zwanym dalej: „Zleceniobiorcą” 

 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć dla Zleceniodawcy usługi 

zwane dalej „Usługami”  polegające na: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

§ 2 

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi w dniu ……………………….., a zakończenie w dniu 

………………………… 

2. Zleceniobiorca pozostaje w gotowości i wykonuje czynności na rzecz Zleceniodawcy od 

poniedziałku do piątku w terminach i godzinach na bieżąco uzgadnianych przez Strony   

3. Zleceniobiorca wykonywał będzie Usługi w siedzibie Zleceniodawcy przy ul. Zygmunta 

Modzelewskiego 77a lub poza siedzibą Zleceniodawcy po wcześniejszym uzgodnieniu ze 

Zleceniodawcą.  

4. Wykonanie Usług potwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez Zleceniodawcę i 

Zleceniobiorcę Protokołu Odbioru. 

 

 

§ 3 

  

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wypełniania obowiązków z należytą starannością, 

dbałością  o dobre imię i interesy Zleceniodawcy, a także do terminowego wykonania 

zleconych Usług oraz do zachowania w poufności dokumentów i informacji przekazanych 
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mu przez Zleceniodawcę w związku z wykonywaniem Usług.   

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania Usług osobie trzeciej bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zleceniodawcy za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi 

odpowiedzialności, w szczególności, jeżeli Zleceniobiorca działał lub zaniechał działania 

na podstawie zaleceń Zleceniodawcy albo niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

niniejszej umowy nastąpiło wskutek siły wyższej lub wyłącznie z winy Zleceniodawcy. 

 

 

§ 4 

1. Zleceniodawca upoważnia swoich pracowników: 

………………………………………………. do samodzielnego lub łącznego bieżącego 

koordynowania Usług wykonywanych przez Zleceniobiorcę, w szczególności do ich zlecania 

i podpisywania Protokołu Odbioru w imieniu Zleceniodawcy. Upoważnienie nie obejmuje 

podejmowania przez tych pracowników jakichkolwiek decyzji, które skutkowałyby 

zobowiązaniami finansowymi Zleceniodawcy nie przewidzianymi w niniejszej umowie. 

2. Wymiana korespondencji roboczej, bezpośrednio związanej z realizacją Usług może odbywać 

się drogą elektroniczną na jeden z poniższych adresów e-mail: 

a) Zleceniodawca: 

……………………………………………………… 

b) Zleceniobiorca ………………………………………….…...……… 

3. Wszelkie zawiadomienia związane z wykonywaniem umowy powinny być doręczane listem 

poleconym na adresy Stron wskazane w komparycji umowy. 
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresu 

dla doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za 

doręczoną.  

5. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż Strona, która nie zawiadomi o zmianie 

adresu dla doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania 

tego obowiązku. 
 

§ 5 

 

1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy materiały i informacje niezbędne dla prawidłowego 

wykonywania Usług, a także zapewni odpowiednie pomieszczenia w przypadku 

wykonywania takich Usług w siedzibie Zleceniodawcy. 

2. Materiały lub informacje, o których mowa w ust. 1, ujawnione Zleceniobiorcy w 

jakiejkolwiek formie, w związku z wykonywaniem Usług, Zleceniobiorca zobowiązuje się 

chronić i nie udostępniać osobom trzecim. 

3. Zleceniobiorca niniejszym zobowiązuje się: 

a) zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące otrzymane od Zleceniodawcy w 
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związku z wykonywaniem zleconych Usług, niezależnie od formy przekazania tych 

informacji i ich źródła, 

b) wykorzystywać informacje jedynie w celu niezbędnym do wykonania Usług, 

c) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać określonych 

wyżej informacji ani ich części, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych 

w pkt. b). W takim przypadku wszelkie kopie będą własnością Strony, która stanowi 

źródło informacji. 

4. Wymogi zawarte w ust. 3 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: 

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości, 

b) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia zobowiązań o nie ujawnianiu w 

stosunku do Zleceniodawcy, 

5. Zachowanie poufności obowiązuje Zleceniobiorcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Za prawidłowe wykonanie Usług Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w 

wysokości ……………………………… złotych brutto (słownie: 

………………………………………………. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w ciągu 7 dni od doręczenia Zleceniodawcy przez 

Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionego rachunku na wskazany przez Zleceniobiorcę 

rachunek bankowy. Wzór rachunku stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy. 

3. Podstawą do wystawienia rachunku przez Zleceniobiorcę będzie podpisany przez obie Strony 

Protokół Odbioru. 

§ 6 

1. W przypadku zwłoki Zleceniobiorcy w wykonaniu Usług nie przekraczającej 7 dni  – 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki, a jeśli zwłoka 

przekroczy 7 dni  - Zleceniodawca może odmówić podpisania Protokołu Odbioru  i od 

umowy odstąpić, co nie uchybia prawu Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych.  

2. Kara umowna płatna będzie bez osobnego wezwania na podstawie noty księgowej 

wystawionej przez Zleceniodawcę lub może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego 

Zleceniobiorcy – według wyboru Zleceniodawcy.  

 

§ 7 

Zleceniobiorca oświadcza, że jest studentem ……………………………………………………… 

i nie ukończył 26 roku życia i w związku z tym nie podlega ubezpieczeniom: ubezpieczeniu 

emerytalnemu i rentowemu z tytułu niniejszej umowy - zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze 

zm.). 
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§ 8 

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W przypadku wystąpienia sporów wynikających z niniejszej Umowy Strony dołożą starań, aby 

rozstrzygnąć je w drodze polubownej, a w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia 

poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZLECENIODAWCA:       ZLECENIOBIORCA: 


