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UMOWA AGENCYJNA 

zawarta dnia  ..............................................................  r. w ...................................................................  pomiędzy: 

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

z siedzibą przy ul.  ......................................................  w  ..........................................................................................  

numer REGON  ..........................................................  NIP  ........................................................................................  

reprezentowanym przez  ..........................................................................................................................................  

zwanym dalej Zleceniodawcą, oraz 

 .........................................................................................................................................................  zamieszkałym/łą 

przy ul.  ...........................................................................  w  ..........................................................................................  

numer REGON  ..........................................................  NIP  ........................................................................................  

zwanym dalej Agentem. 

 

§ 1 

Zlecający powierza Agentowi prowadzenie działalności polegającej na zawieraniu w imieniu i 

na rzecz Zlecającego umów  ...................................................................................................................................  

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

dotyczących  ..................................................................................................................................................................  

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

na terenie  ......................................................................................................................................................................  

Agent wykona powierzone prace z dołożeniem szczególnej staranności. 

 
§ 2 

Zleceniodawca upoważnia Agenta do zawierania w jego imieniu umów i odbierania oświadczeń 

woli od osób trzecich wywołujących skutki dla Zleceniodawcy oraz do wykonywania innych 

czynności niezbędnych do realizacji zadań określonych w § 1 niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Agent zobowiązany jest do wykonywania zlecenia określonego w umowie osobiście. 

Powierzenie wykonywania zlecenia innej osobie przez Agenta wymaga pisemnego wyrażenia 

zgody Zleceniodawcy. 

 

§ 4 

1. Za wykonane czynności Agent otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji od umów 

zawartych w czasie trwania niniejszej Umowy, w wysokości  .......................  % od ich wartości.  



2 
www.inewi.pl - Wygodna aplikacja do Zarządzania Czasem Pracy 

……………………………………………… 
(podpis Zleceniodawcy) 

 

……………………………………………… 
(podpis Agenta) 

 

2. Wynagrodzenie prowizyjne będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie rachunku 

wystawionego przez Agenta. Prowizja będzie płacona do dnia  ...................  następnego miesiąca 

kalendarzowego. 

3. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli 

propozycję zawarcia umowy Zleceniodawca lub Agent otrzymał od klienta przed rozwiązaniem 

umowy agencyjnej.  

4. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej także 

wtedy, gdy do jej zawarcia doszło w przeważającej mierze w wyniku jego działalności w okresie 

trwania umowy agencyjnej, przez okres  ...............................................  miesięcy od jej rozwiązania. 

 

§ 5 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas  ..................................................................................................  

 do: .........................................................................  

2. Strony posiadają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zastrzeżeniem  ..........................  

okresu wypowiedzenia. 

3. Strony posiadają prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli jedna ze stron nie wykona swoich obowiązków w całości lub w 

znacznej części oraz przy zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności. 

4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w  .........................................................  jednobrzmiących egzemplarzach, po 

 ......................................  dla każdej ze stron. 

 

 

 


