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UMOWA PARTNERSKA 
 

 
zawarta w Rzeszowie 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 „PB Studio” lub „Stroną”,  

a 
 

Panem …………………, zamieszkałym w …………… legitymującym się dowodem osobistym 
nr:…………………………., wydanym przez………………………. 
Lub 
Panem …………… …………………., przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
…………………….. z siedzibą w …………………., ul. ……………………. pod nr ……, ..-… ………………, wpisanym 
do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem …………, REGON :……………….., NIP: ……………….., 
PESEL …………………………..,  
 
zwanym dalej „Partnerem Biznesowym” lub „Stroną”. 

§ 1. 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Partner Biznesowy zobowiązuje się do świadczenia usług 
polegającego na pozyskiwaniu klientów dla PB Studio poprzez składanie przez nich zamówień na 
poniższe wyroby znajdujące się w ofercie PB Studio a w szczególności: 
……………………………………………….. zwane dalej Produktami lub Usługami, a PB Studio zobowiązuje się 
dostarczyć będące w jej posiadaniu materiały promocyjne dotyczące Produktów lub Usług, które są 
niezbędne dla pozyskania klientów przez Partnera Biznesowego. 
2. W czasie trwania umowy Partner Biznesowy ma prawo posługiwania się w bieżącej 
działalności znakami handlowymi należącymi do PB Studio tj.: PB Studio, PB Studio meble, PB 
Studio telco, mebledlabiur.pl, PB Studio Interim Management; B2B -24.pl; B2B Polska ; jak 
również znakami towarowymi  i firmowymi dostawców PB Studio w zakresie nie naruszającym ich 
praw. 
 

§ 2. 
PB Studio określa według własnego uznania ilość oraz materiałów promocyjnych, które zostaną 
przekazane Partner Biznesowemu. 

§ 3. 
Partner Biznesowy nie jest uprawniony do składania klientom wiążących informacji obejmujących 
cenę Produktów lub Usług, ich ilość oraz warunki dostawy, chyba że znajdują się one w materiałach 
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promocyjnych lub innych pisemnych materiałach przekazanych mu przez PB Studio, a Partner 
Biznesowy ma pewność, że materiały te nie uległy zmianie w tym zakresie. W każdym przypadku 
Partner Biznesowy jest zobowiązany do poinformowania klienta, że nie jest upoważniony do 
zawarcia umowy w imieniu i na rzecz PB Studio oraz że zawarcie takiej umowy nastąpi na podstawie 
zamówienia przyjętego przez PB Studio. 

§ 4. 
PB Studio jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Partnera Biznesowego o wszelkich 
zmianach dotyczących ceny Produktów lub Usług oraz warunków ich dostawy, jak również 
zaopatrzy Partnera Biznesowego w dokument zaświadczający o tym, że jest on uprawniony do 
wykonywania usług akwizycyjnych na rzecz PB Studio. 
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§ 5. 
1. Partner Biznesowy zobowiązuje się poprzez swoje zachowanie oraz sposób prezentacji 

Wyrobów godnie reprezentować interesy PB Studio. 
2. Partner Biznesowy nie może przekazywać klientom żadnych informacji dotyczących PB Studio. 

Nie dotyczy to informacji powszechnie znanych, zawartych w materiałach promocyjnych lub 
też takich, do których udostępnienia Partner Biznesowy został upoważniony przez PB Studio. 

3. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy Partner Biznesowy nie może prowadzić 
jakiejkolwiek działalności związanej z reklamą, promocją lub sprzedażą produktów i usług  
identycznych lub zbliżonych do Wyrobów bądź też mających takie samo zastosowanie jak 
Produkty lub Usługi oferowane przez PB Studio. 

§ 6. 
 

Partner Biznesowy będzie przekazywał PB Studio wszelkie uwagi klientów, które uzna za istotne dla 
dalszej sprzedaży Produktów lub Usług. 

§ 7. 
Partner Biznesowy jest zobowiązany do informowania PB Studio o wszelkich zawartych przez niego 
umowach z jakimikolwiek podmiotami, na mocy których bierze udział w reklamie, promocji lub 
sprzedaży oferowanych przez nie usług lub wyrobów. Wykonywanie tych umów przez Partnera 
Biznesowego nie może w żaden sposób naruszać interesów PB Studio lub mieć negatywnego 
wpływu na wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 8. 
Partner Biznesowy nie może powierzać osobom trzecim wykonywania czynności przewidzianych w 
niniejszej Umowie. 

§ 9. 
1. Wynagrodzenie Partnera Biznesowego stanowi prowizja z tytułu zrealizowanych z jego 

udziałem zamówień na Produkty lub Usługi oferowane przez PB Studio. 
2. Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że realizacja zamówienia uprawniającego 

Partnera Biznesowego do prowizji ma miejsce w sytuacji, gdy klient dokonał zapłaty ceny za 
Produktów lub Usług, które nabył na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Partnera 
Biznesowego lub też zamówienia złożonego w inny sposób, jeżeli przy jego składaniu klient 
powiadomi PB Studio, że ma ono miejsce w następstwie działania Partnera Biznesowego. 

3. Zapłata należnej Partnerowi Biznesowemu prowizji będzie następować w terminie  7 dni od 
realizacji zamówienia na rachunek nr: ………………………………………………….. w ………………………...
       
 

§ 10. 
PB Studio nie jest zobowiązane do zwrotu Partnerowi Biznesowemu jakichkolwiek kosztów 
poniesionych przez niego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. PB Studio Zapewni 
Partnerowi Biznesowemu miejsce do wykonywania pracy biurowej na jego rzecz i będzie to miejsce 
wskazane jako Biuro Handlowe. 

§ 11. 
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1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nie określony i może być rozwiązana przez każdą ze 
Stron za miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem postanowień § 11 pkt 2 
poniżej. 

2. PB Studio może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenie 
przez Partnera Biznesowego  jakiegokolwiek z jej postanowień. 

 
§ 12. 

Partnerowi  Biznesowemu przysługuje prowizja od wszelkich zamówień na Wyroby, złożonych na 
podstawie niniejszej Umowy, jeżeli zostaną one zrealizowane nie później niż w terminie 3 miesięcy 
po jej rozwiązaniu. 

§ 13. 
W dniu rozwiązania niniejszej Umowy Partner Biznesowy zwróci PB Studio wszelkie materiały 
dotyczące Wyrobów, które zostały mu przekazane przez PB Studio i znajdują się w jego posiadaniu. 
Przekazanie powyższych materiałów nastąpi w siedzibie PB Studio. 

§ 14. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 15. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 16. 
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności 
między polską i angielską wersją językową, wiążąca jest wersja polska. 
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