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SKRÓCONA UMOWA AGENCYJNA 

na terenie UE 

Pomiędzy Agentem handlowym ____________________________________, 

w ______________________________  

a Przedsiębiorcą _______________________________________________, 

w ____________________________________ 

zawarto następującą umowę przedstawicielstwa handlowego: 

 

1. Powołanie agenta 
Agent jest wyłącznym przedstawicielem handlowym na terenie określonym w umowie. 

Ustala się, że Przedsiębiorca nie zleci sprzedaży produktów przeznaczonych dla klientów 

na terenie określonym w umowie żadnej innej osobie niż Agent. 

 

2. Teren objęty umową 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Produkty 
Niniejsze porozumienie dotyczy przedstawicielstwa handlowego w odniesieniu do 

sprzedaży wszystkich produktów wytwarzanych przez Przedsiębiorcę obecnie oraz 

w przyszłości. 

 

4. Prowizja 
Prowizja wynosi _____ % doliczając obowiązujący podatek VAT od wartości zamówienia 

netto produktów dostarczonych klientom na terenie objętym umową przed odliczeniem 

ewentualnych upustów. 

 

5. Zakończenie umowy 
Niniejszą umowę zawiera się na czas nieokreślony. Jeżeli zostanie ona rozwiązana przez 

Agenta lub przez Przedsiębiorcę, wymaga to formy pisemnej oraz zachowania 6-

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

___________________ 

(data) 

_______________________  _____________________ 

(podpis Agenta)    (podpis Przedsiębiorcy) 



2 
 
 

Objaśnienia do SKRÓCONEJ UMOWY AGENCYJNEJ na terenie UE 
 

Ważna uwaga: Niniejszy dokument służy do natychmiastowego pisemnego 
umocowania umowy agencyjnej zawartej ustnie. Dokument ten nie może i nie 
powinien zastąpić ani zawartej pisemnie umowy o indywidualnej treści, ani porady 
prawnej, którą uważamy w każdym przypadku za wskazaną! W związku 
z powyższym osoba lub organizacja udostępniająca niniejszy dokument nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności. 
 

Agentem handlowym ist osoba, której zleceniodawca (dalej zwany „Przedsiębiorcą”) 

powierza stałe pośredniczenie lub zawieranie umów, z wyjątkiem umów dotyczących 

nieruchomości, w jego imieniu i na jego rzecz. Agent wykonuje te czynności w ramach 

samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Agent handlowy:  
Należy podać pełną i prawidłową nazwę agenta. W wielu przypadkach nie jest bowiem 

na przykład całkiem oczywiste, czy zlecenia udziela się agentowi jako pojedynczej osobie 

czy agencji handlowej jako spółce. 

 

Przedsiębiorca: 
Nazwę spółki lub nazwisko osoby, z którymi agent zawiera umowę, należy podać 

prawidłowo i starannie. Czy jest to np. spółka zależna? Czy agent będzie prowadził 

działalność dla więcej niż jednego przedsiębiorstwa? 

 

Powołanie agenta z klauzulą wyłączności lub jako jedynego przedstawiciela lub na 
podstawie umowy niewyłącznej: 
 
W przypadku umowy na wyłączność Przedsiębiorca gwarantuje agentowi, że na terenie 

objętym umową ani nie powoła żadnego innego agenta, ani że sam nie będzie prowadził 

bezpośredniej sprzedaży na tym terenie. 

 

 Zawierając umowę na wyłączność, należy w punkcie 1 skróconej umowy 

agencyjnej dodać następującą klauzulę: „Ustala się, że wyłącznie agent będzie 

dostarczał produkty klientom na terenie objętym umową.” 
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W przypadku umowy o wyłączne przedstawicielstwo przedsiębiorca gwarantuje 

agentowi tylko niepowoływanie żadnego innego agenta na terenie objętym umową. 

Jednakże zastrzega on sobie prawo do samodzielnej sprzedaży bezpośredniej na terenie 

objętym umową, przy czym może to być sprzedaż dla klientów bezpośrednich lub 

generalnie sprzedaż na zasadzie konkurencji wobec agenta. 

 

 Zawierając umowę o wyłączne przedstawicielstwo, należy w punkcie 1 skróconej 

umowy agencyjnej dodać następującą klauzulę: „Ustala się, że Przedsiębiorca nie 

zleci sprzedaży produktów przeznaczonych dla klientów na terenie objętym 

umową żadnej innej osobie niż agent.” 

 

Jeżeli umowa nie jest zawarta ani na zasadzie wyłączności, ani wyłącznego 

przedstawicielstwa („umowa niewyłączna”), Przedsiębiorca zastrzega sobie na terenie 

objętym umową prawo do zlecania pośrednictwa w sprzedaży swoich produktów innym 

agentom lub prawo do samodzielnej sprzedaży, albo dla klientów bezpośrednich, albo 

generalnie na zasadzie konkurencji wobec agenta. 

 

Teren objęty umową: W umowie należy zamieścić opis terenu objętego umową. 

 

Prowizja: W umowie należy określić stawkę prowizji. 

 
 


