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Umowa o świadczenie usług doradczych 
 

zawarta w Lublinie w dniu .. ………. 20.. r.  
(zwana dalej „Umową”)  

pomiędzy: 
 
 

Panem Piotrem Bobeł, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PB 
Studio z siedzibą w Nosówce pod nr 378B, 36-046 Zgłobień, wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej pod numerem 3552, REGON: 690336270, NIP: 8131067109, PESEL 
70121107230, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” lub „Stroną”,  

a 
 

………………….. z siedzibą w …………….., ul. ……………….. … , ..-… ………………., zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w …………………, …. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………., NIP: …………….., Regon: 
………………. kapitał zakładowy …………………….,.. zł, zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Stroną”, 
reprezentowaną przez : 
 
…………………………. - ……………………… 
 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Strony ustaliły że Zleceniobiorca działa na rzecz Zleceniodawcy i w jego imieniu, 
zobowiązując się do świadczenia usług doradczych w następującym zakresie:  

• …………………………………………….. 
• …………………………………………….. 
• …………………………………………….. 
• …………………………………………….. 
• …………………………………………….. 
• …………………………………………….. 
• …………………………………………….. 
2. Zleceniobiorca określone w ust. 1 usługi będzie wykonywał osobiście.  
3. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem niezbędnym do 

należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
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§ 2 OBOWIĄZKI STRON 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy                             
z zachowaniem najwyższej staranności. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać ze Zleceniobiorcą celem umożliwienia 
zleceniobiorcy samodzielne wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. 

3. Wykonywanie obowiązków wynikających ze niniejszej umowy może być realizowane na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, również poza lokalami Stron. 

4. Zleceniodawca dostarczać będzie dokumenty i informacje, potrzebne do wykonania 
przez Zleceniobiorcę usług objętych niniejszą umową.  

5. Informacje dostarczane przez Zleceniodawcę będą danymi prawdziwymi, 
odzwierciedlające stan faktyczny przedsiębiorstwa w każdym analizowanym zakresie. 

 
§ 3 ZAKAZ KONKURENCJI 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej  w stosunku 

do Zleceniodawcy. Naruszeniem powyższego jest w szczególności: świadczenie usług 
wskazanych w § 1 ust. 1 na rzecz innych podmiotów konkurencyjnych, niewykonywania 
lub nienależytego wykonywania  tej umowy celem przysporzenia korzyści sobie lub 
osobom trzecim. 

2. W rozumieniu umowy podmiotem konkurencyjnym jest każdy podmiot prowadzący 
działalność pokrywającą się z zakresem działalności Zleceniodawcy. 

3. Przykłady z realizacji zlecenia mogą być wykorzystywane przez Strony w publikacjach 
prasowych, mediach a także w publikacjach naukowych, jednakże Strony zgodnie 
muszą wyrazić zgodę na taką publikację.  

4. Dopuszcza się możliwość publikacji bez zgody jakiejkolwiek ze stron pod warunkiem, że 
w publikacji nie wystąpią dane mogące w łatwy sposób zidentyfikować jakąkolwiek ze 
Stron.  

§ 4 WYNAGRODZENIE l ZWROT KOSZTÓW 

1. Zleceniobiorcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową przysługiwać 
będzie wynagrodzenie liczone wg poniższego: 

a. Pierwsza i ostatnia rozpoczęta godzina doradztwa – …..,00 (słownie: ………………) 
złotych netto 

b. Każda kolejna rozpoczęta godzina doradztwa – …..,00 (słownie: ………………) 
złotych netto 

c. Jeżeli  czas pracy Zleceniobiorcy w ciągu jednego dnia pracy przekracza 
jednorazowa 6 godzin, wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie może być wyższe niż 
………….,00 (słownie: …………………..) złotych netto, jednakże doradztwo nie 
powinno przekraczać więcej niż siedem godzin w ciągu jednego dnia roboczego. 
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d. Strony dopuszczają konsultacje na odległość przy wykorzystaniu narzędzi  
telekomunikacyjnych. Za każdą rozpoczętą godzinę doradztwa realizowanego w 
tej formie Zleceniobiorcy będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości  - 
…,00 (słownie: ……………….,..) złotych netto. 

2. Niezależnie od zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, 
Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy wszelkie poniesione i należycie 
udokumentowane koszty, o ile będą one wcześniej ustalone pomiędzy Stronami, 
uzasadnione i poniesione w wysokościach zwyczajowo przyjętych oraz związane 
bezpośrednio z wykonywaniem niniejszej umowy. 

3. Wszelkie powstałe w trakcie doradztwa dokumenty stanowią własność intelektualną 
przedsiębiorstwa PB Studio.  

4. Zleceniobiorcy przysługuje również wynagrodzenie jeśli w trakcie trwania usługi 
powstaną dokumenty (procedury, arkusze kalkulacyjne, strategie, systemy, raporty itp.) 
pod warunkiem, iż praca nad tymi dokumentami odbywać się będzie poza siedzibą 
zamawiającego. Wynagrodzenie za tego typu prace będzie liczone wg parametrów § 4 
ust 1 lit. d. 

§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz 
Zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodne z § 4 Umowy. 

2. Podstawą  do wypłaty wynagrodzenia  będzie faktura VAT  wystawiona przez 
Zleceniobiorcę po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego  wraz                         
z załączoną i uzgodnioną liczbą godzin przepracowanych dla Zleceniodawcy przez 
Zleceniobiorcę. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT  za usługi w ostatnim dniu 
miesiąca kalendarzowego. Zapłata za fakturę nastąpi nie później niż 7 dni od daty jej 
wystawienia na rachunek  bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę. 

4. Strony dopuszczają elektroniczny obieg faktur. 
 

§ 6 KLAUZULA POUFNOŚCI 
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku                      
z wykonaniem umowy jak również do zapewnienia bezpieczeństwa  elektronicznych 
kanałów komunikacji ze Zleceniodawcą. 

§ 7 CZAS OBOWIĄZYWANIA U MOWY 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieoznaczony.  
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§ 8 WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 2-
tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania 
zleceniodawcy wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych  z 
wykonaniem umowy. 

3. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z umowy.  

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu. 

2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy zostaną poddane pod 
rozstrzygnięcie właściwemu ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy sądowi 
powszechnemu.  

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania 
formy pisemnej.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.  

 

 

Zleceniodawca                                                  Zleceniobiorca 
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