
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU

(“Umowa”) zawarta w dniu [data zawarcia umowy] roku pomiędzy:

Zleceniodawca Zleceniobiorca

Appjobs Fleet sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach (40-008), ul. Warszawska 40/2A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000978633, NIP: 9542842071, REGON:
522388980], o kapitale zakładowym
w wysokości 5.000,00 złotych

Imię [_]

Nazwisko [_]

Firma [_]

NIP [_]

PESEL [_]

Adres [_]

Numer rachunku
bankowego

[_]

Nr telefonu [_]

Rodzaj Pojazdu samochód / rower / skuter

Marka Pojazdu [_]

Adres email hello@appjobs.com Adres email [_]

Jeśli piszemy w formie „my” (Nasze, Nasz) –
mamy na myśli Zleceniodawcę. Dotyczy to
również zdań, gdy używamy słów takich jak np.
„płacimy”, „zobowiązujemy się”.

Jeśli piszemy w formie „Ty” (Ciebie, Ci, Twój, itp.) – mamy na
myśli Zleceniobiorcę. Dotyczy to również zdań, gdy używamy
słów takich jak np. „zobowiązujesz się”, „możesz”.

1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Na podstawie Umowy, będziesz świadczyć na naszą rzecz usługi polegające na transporcie osób, żywności,

towarów lub produktów spożywczych („Usługi”).

1.2. Usługi będziesz realizować za pośrednictwem wybranych przez Ciebie aplikacji (łącznie jako “Platformy”),
dostarczanej przez jeden ze współpracujących z nami podmiotów (“Operator Platformy”). Lista takich
podmiotów dostępna jest na stronie internetowej www.appjobs.work. Zakres Usług uzależniony będzie od
Platformy, za pomocą której będziesz świadczyć Usługi.

1.3. Szczegółowy zakres Usług zleconych do realizacji, w tym terminy i sposoby ich realizacji, będą Ci
przekazywane na bieżąco, w toku trwającej współpracy, za pośrednictwem Platformy.

1.4. Zarówno Ty jak i my zgodnie oświadczamy, że naszym zamiarem jest zawarcie umowy cywilnoprawnej
o charakterze umowy starannego działania (umowy zlecenia). Z tytułu niniejszej Umowy nie nabywasz
żadnych uprawnień pracowniczych.

mailto:hello@appjobs.com
https://www.appjobs.work/


2. TWOJE OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA
2.1. W ramach świadczenia Usług zobowiązany jesteś:

2.1.1. realizować Usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w sposób sumienny i odpowiedzialny,
mając na celu osiągnięcie najlepszych rezultatów oraz biorąc pod uwagę swoje zobowiązania
wynikające z Umowy;

2.1.2. zależnie od zakresu Usług i Platformy, za pomocą której świadczysz Usługi - posiadać wszelkie
upoważnienia, zgody lub pozwolenia niezbędne do świadczenia Usług objętych niniejszą Umową, w
szczególności dotyczące działalności kurierskiej, transportu osób, żywności, towarów lub produktów
spożywczych i postępowania z nimi - jeżeli ich posiadanie jest wymagane zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa;

2.1.3. w czasie świadczenia Usług na bieżąco informować Operatora Platformy o swojej dostępności oraz
stopniu realizacji Usług, w szczególności za pomocą Aplikacji;

2.1.4. zapoznać się i stosować się do wszelkich szczególnych wymogów i wytycznych określonych przez
Operatorów Platformy, za pośrednictwem której świadczysz Usługi, w szczególności takich jak złożenie
odpowiednich oświadczeń woli, uczestnictwo w szkoleniach, czy stosowanie się do przyjętych u
Operatora Platformy wytycznych dotyczących uniformu i standardów higieniczno-sanitarnych.

2.2. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy będziesz korzystać z
własnego sprzętu elektronicznego (telefon lub tablet), nadającego się do korzystania bez zakłóceń z aktualnej
wersji Aplikacji oraz własnego pojazdu, określonego w tabeli na pierwszej stronie Umowy (“Pojazd”).

2.3. Oświadczasz, że:

2.3.1. będziesz ponosić wszystkie koszty wynikające z korzystania z Pojazdu, np. koszty przeglądów
technicznych i napraw, paliwa, ubezpieczenia i utrzymania, a także wszelkie podatki należne w związku
z tym pojazdem;

2.3.2. Pojazd może być wykorzystywany do świadczenia Usług, jest sprawny i posiada obowiązkowe
wyposażenie oraz spełnia wymogi techniczne wynikające z przepisów obowiązującego prawa;

2.3.3. jesteś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wykonywania
Usług;

2.3.4. Twoje prawo jazdy uprawniające do jazdy Pojazdem jest ważne na terytorium Polski - jeżeli wykonujesz
Usługi przy użyciu samochodu, skutera lub innego pojazdu wymagającego prawa jazdy.

2.4. Nie możesz powierzyć wykonywania Usług wynikających z niniejszej Umowy osobie trzeciej bez naszej
pisemnej zgody.

2.5. Zależnie od Platformy, za pomocą której będziesz świadczyć Usługi, Operator Platformy może zapewnić Ci
torbę termiczną, odzież roboczą i/lub inne narzędzia, przedmioty lub inne rzeczy ruchome niezbędne do
świadczenia Usług za pomocą danej Platformy.

2.6. Wraz z przekazaniem Ci torby termicznej, będziesz zobowiązany do zapłaty kaucji w wysokości 130,00 PLN na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu jej uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia. Kaucja zostanie potrącona
przez nas z Twoich zarobków uzyskanych za pomocą Platformy i przekazana Operatorowi Platformy, dlatego
jeżeli nie otrzymasz wynagrodzenia pokrywającego wartość kaucji, będziesz zobowiązany zapłacić nam kwotę
kaucji bezpośrednio. Jeżeli zwrócisz torbę w niepogorszonym stanie, zwrócimy Ci kaucję niezwłocznie po
otrzymaniu jej od Operatora Platformy. Jeżeli zaś nie zwrócisz torby, albo zwrócona torba okaże się
uszkodzona lub zniszczona, zatrzymamy kaucję w celu pokrycia roszczeń. Nie będziemy pobierać od Ciebie
kaucji jeżeli posiadasz własną torbę.

2.7. W odniesieniu do wszelkiego mienia powierzonego Ci przez Operatora Platformy w celu świadczenia Usług:



2.7.1. ponosisz za nie pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu
cywilnego;

2.7.2. masz obowiązek postępowania zgodnie z wymogami i wytycznymi określonymi przez Operatora
Platformy.

2.8. Zobowiązujesz się do zwrotu przekazanych Ci narzędzi, przedmiotów lub innych rzeczy ruchomych
potrzebnych do wykonywania Usług niezwłocznie po upływie czasu, na jaki została zawarta Umowa lub po jej
rozwiązaniu, a także na każde nasze żądanie lub na żądanie Operatora Platformy - w terminie 1 tygodnia od
wezwania do zwrotu, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub innym terminie wyznaczonym przez Operatora
Platformy. W przypadku, w którym ww. narzędzia, przedmioty i inne rzeczy ruchome nie zostaną przez Ciebie
zwrócone, wypłata Wynagrodzenia o którym mowa w punkcie 3 Umowy zostanie wstrzymana do momentu
ich zwrotu.

2.9. Oświadczasz, że nie będziesz świadczyć czynności podobnych do Usług na rzecz innych podmiotów
wykonujących działalność konkurencyjną w stosunku do nas.

3. WYNAGRODZENIE
3.1. Z tytułu świadczenia Usług zapłacimy Ci wynagrodzenie, którego wysokość będzie stanowić sumę przychodów

uzyskanych przez Ciebie ze wszystkich Platform, za pomocą których świadczysz Usługi, pomniejszoną o
prowizje i opłaty pobierane zgodnie z zasadami i tabelami opłat, określonymi w Ogólnych Zasadach
Współpracy z Appjobs. Dlatego kwota wynagrodzenia może być uzależniona od liczby wykonanych zleceń lub
kursów, ilości poświęconego czasu i/lub liczby lub wartości zrealizowanych dostaw. Zastrzegamy, że nie mamy
obowiązku zapewnienia Ci minimalnej liczby godzin świadczenia Usług, liczby kursów, ani minimalnego
wynagrodzenia.

3.2. Jeżeli zawierasz Umowę poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, to kwota wynagrodzenia
obliczona zgodnie z punktem 3.1. powyżej stanowi kwotę brutto i zostanie pomniejszona o należne zaliczki z
tytułu podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli
jesteśmy zobowiązani jest do ich pobrania).

3.3. Wysokość wynagrodzenia będzie ustalana na koniec każdego okresu rozliczeniowego na podstawie zestawień
otrzymanych przez nas od wszystkich Operatorów Platform, za pomocą których świadczysz Usługi.

3.4. Okres rozliczeniowy wynosi 2 tygodnie kalendarzowe dla Platformy Glovo oraz 1 tydzień kalendarzowy dla
pozostałych Platform.

3.5. Wynagrodzenie będzie wypłacane Ci na rachunek bankowy wskazany w tabeli na pierwszej stronie Umowy w
terminie 7 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego.

4. KLAUZULA POUFNOŚCI
4.1. Zobowiązujesz się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących nas i Operatora Platformy

których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę nasz interes lub interes Operatora Platformy, z którymi
zapoznał się w związku lub przy okazji świadczenia Usług na podstawie Umowy.

4.2. Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, dotyczy okresu obowiązywania Umowy oraz pięciu (5) lat
kalendarzowych od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.



5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1. Ponosisz odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy wynikające z

niedołożenia należytej staranności.

5.2. Ponadto, zobowiązujesz się naprawić wszelkie szkody i zwolnić nas od odpowiedzialności z tytułu roszczeń,
jakie Operatorzy Platform skierują wobec nas w związku z naruszeniem przez Ciebie oświadczeń zawartych w
Umowie lub wymogów i zasad określonych przez Operatorów Platform. Jeżeli Operator Platformy wystąpi
wobec nas z takimi roszczeniami, mamy obowiązek niezwłocznie powiadomić Cię o otrzymaniu takiego
żądania, a Ty masz obowiązek:

5.2.1. ustosunkować się do zarzutów podniesionych przez Operatora Platformy oraz udzielić nam
niezbędnych informacji dotyczących naruszenia; i/lub

5.2.2. wstąpić na nasze miejsce do toczącego się postępowania sądowego. Jeżeli w związku ze
skierowaniem przeciwko nam ww. roszczeń poniesiemy uzasadnione koszty ochrony prawnej lub
postępowania sądowego, zwrócisz nam również takie koszty.

5.3. Ani my ani Operator Platformy nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w mieniu lub uszczerbek na zdrowiu
Twoim lub osób trzecich powstały wskutek świadczenia przez Ciebie Usług.

6. CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY
6.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a rozpoczyna się z dniem realizacji pierwszej Usługi.

6.2. W okresie obowiązywania Umowy zarówno Ty jak i my możemy wypowiedzieć ją z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego jeden (1) tydzień, z tym zastrzeżeniem, że Umowa pozostanie w mocy do
kompletnego dokonania rozliczeń wynikających z ostatniego okresu rozliczeniowego.

6.3. Jeżeli w ciągu siedmiu (7) następujących po sobie dni nie uzyskasz żadnego przychodu z żadnej z Platform, do
których się zarejestrowałeś w ramach wykonywania Umowy, otrzymasz od nas wezwanie do podjęcia
działania. Jeżeli pomimo takiego wezwania, pozostaniesz nieaktywny przez kolejne trzy (3) następujące po
sobie dni, będziemy uprawnieni do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wysyłania Ci
dodatkowych powiadomień.

6.4. Możemy wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na dzień złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu) w następujących przypadkach: 

(a) niezachowanie przez Ciebie należytej staranności, w tym w szczególności świadczenie Usług w sposób
nieprofesjonalny lub niezgodny z przepisami prawa; lub 

(b) utrata przez Ciebie uprawnień lub zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy; lub

(c) niespełnienie oświadczeń dotyczących Pojazdu, o których mowa w punkcie 2.3;

(d) naruszenie wymogów lub wytycznych określonych przez Operatorów Platform, za pośrednictwem których
świadczysz Usługi; lub

(e) spożywanie alkoholu w czasie świadczenia Usług lub świadczenia Usług w stanie nietrzeźwym; lub

(f) naruszenie przez Ciebie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w punkcie 4 Umowy;

(g) naruszenie przez Ciebie zakazu konkurencji, o którym mowa w punkcie 2.9 Umowy.



7. DORĘCZENIA
7.1. Wszelka komunikacja między nami a Tobą będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na

adresy wskazane na pierwszej stronie Umowy.

7.2. Zarówno my jak i Ty jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że żadna osoba nieuprawniona nie będzie
mogła korzystać z kont przeznaczonych do komunikacji pomiędzy nami wzajemnie i że możemy wzajemnie
polegać na informacjach wysłanych z tych kont.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz swoich następców prawnych w dowolnym

momencie jej obowiązywania, bez konieczności uzyskania Twojej zgody.

8.2. Umowa zastępuje wszelkie istniejące dotychczas między nami a Tobą umowy i porozumienia, niezależnie od
formy ich zawarcia, w zakresie nią objętym.

8.3. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie będzie miała
wpływu na ważność czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy. Zarówno my jak
i Ty uczynimy wszystko, co możliwe, aby osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny z prawem te same cele lub
skutki gospodarcze, które miały być osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością lub
niemożnością dochodzenia jego wykonania.

8.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozwiązywane polubownie w drodze
negocjacji. W przypadku gdy negocjacje nie zostaną przeprowadzone lub nie przyniosą spodziewanych
rezultatów w terminie 30 dni od dnia udokumentowanego poinformowania drugiej Ciebie lub odpowiednio
nas o zaistnieniu sporu, dana Ty lub my mamy prawo skierować spór do rozstrzygnięcia do sądu właściwego
ze względu na naszą siedzibę.

8.5. Zmiany lub wypowiedzenie Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy dokumentowej.

8.6. Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w odpowiednich częściach Umowy. Tytuły
poszczególnych punktów nie służą do interpretacji Umowy.

8.7. Integralną część tej umowy stanowią Ogólne Zasady Współpracy z Appjobs oraz wymogi i wytyczne określane
przez Operatorów Platform, które akceptujesz wraz z podpisaniem tej Umowy.

___________________________________ ______________________________________

W imieniu Zleceniodawcy

Marek Szulik

Członek Zarządu

Zleceniobiorca

[imię i nazwisko]


