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Umowa o świadczenie usług prawnych Nr ____ 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ____________________ roku, pomiędzy: 

 

 

Wolskim Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowej 85 (01-425 Warszawa), NIP 

527-274-38-41, reprezentowanym przez Krzysztofa Mikołajewskiego – Dyrektora, zwanym dalej 

„Zleceniodawcą” 

 

a 

 

___________________________ zwanym dalej: „Zleceniobiorcą” 

 

o treści następującej: 

 

Podstawą do zawarcia niniejszej Umowy jest protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w 

trybie zapytania ofertowego. 

 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy obsługę prawną, w zakresie opisanym szczegółowo w ust. 2, 

a Zleceniobiorca obsługę tę przyjmuje.  

2. Obsługa prawna działalności Zleceniodawcy, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 

a. bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności statutowej; 

b. interpretowania obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji o ich zmianach, 

uchybieniach w zakresie ich przestrzegania oraz skutkach uchybień 

c. sporządzanie i opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych (np. regulaminów, zarządzeń) 

d. informowania Zleceniodawcy o obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności 

Zleceniodawcy, 

e. sporządzania opinii prawnych na życzenie Zleceniodawcy sporządzanie bądź weryfikacja 

projektów umów, aneksów do umów, regulaminów; 

f. informowanie Dyrektora WCK o stwierdzonych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa; 

g. udział w negocjacjach i rokowaniach. 

3. Obsługa prawna, o której mowa w ust. 2, będzie świadczona od poniedziałku do piątku przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz łączności telefonicznej a także w siedzibie 

Zleceniodawcy w wymiarze do 4 godziny tygodniowo w dniach i godzinach uprzednio 

uzgodnionych pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 

4. Obsługa prawna wykraczająca poza zakres usług opisany w ust. 2 realizowana będzie na 

podstawie odrębnych zleceń Zleceniodawcy. 

5. Zleceniobiorca będzie świadczył na rzecz Zleceniodawcy zastępstwo procesowe (przed sądami 

powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji), na warunkach 

określonych w odrębnych, pisemnych umowach.  

 

 

§ 2 
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Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy, w związku ze świadczoną obsługą prawną 

wszelkie materiały, dokumenty i informacje związane z działalnością Zleceniodawcy, które mogą 

okazać się niezbędne dla prawidłowej obsługi prawnej. 

 

 

§ 3 

Zleceniobiorca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje, dokumenty i materiały 

otrzymane lub udostępnione przez Zleceniodawcę w związku z wykonywaną obsługą prawną, za 

wyjątkiem tych, które zostały powszechnie udostępnione. W szczególności Zleceniobiorca zapewnia, 

że ww. dokumenty, materiały i informacje będą wyłącznie wykorzystywane dla celów prowadzonej 

obsługi prawnej i nie będą udostępniane osobom trzecim, zarówno ustnie jak i pisemnie lub w 

jakikolwiek inny sposób, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Powyższe ograniczenia nie dotyczą 

sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia określonych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

§ 4 

1. Tytułem wynagrodzenia za świadczenie obsługi prawnej, o której mowa w § 1, Zleceniobiorca 

otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _________złotych netto 

(słownie: cztery tysiące sto złotych). Do powyższej kwoty doliczany będzie podatek od towarów i 

usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z daty wystawienia faktury. 

2. Rozliczenia za świadczone usługi doradztwa prawnego następować będą na podstawie faktur 

wystawianych przez Zleceniobiorcę w okresach miesięcznych. Zapłata wynagrodzenia 

następować będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek Zleceniobiorcy 

wskazany na fakturze.  

3. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie faktury w formie elektronicznej, na adres: 

faktury@wck-wola.pl  

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zleceniodawcy. 

5. Sebastian Tomczak oświadcza, że zawiera umowy ze zleceniobiorcami. Wobec powyższego w 

stosunku do Zleceniobiorcy nie ma zastosowania minimalna stawka godzinowa, o której mowa w 

ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

 

 

§ 5 

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, Zleceniodawca obciążany będzie przez 

Zleceniobiorcę poniesionymi przez niego wydatkami na dojazdy, podróże i zakwaterowanie 

poniesionymi w związku z wykonywaniem przez Zleceniobiorcę obsługi prawnej Zleceniodawcy 

na terenie kraju, chyba że wydatki te będą bezpośrednio ponoszone przez Zleceniodawcę. W 

takim przypadku Zleceniobiorca nie będzie obciążał tymi kosztami Zleceniodawcy. Obciążenie, o 

którym mowa powyżej nie dotyczy wydatków ponoszonych przez Zleceniobiorcę w związku ze 

świadczoną obsługą prawną na terenie m.st. Warszawy. Wydatki, o których mowa w niniejszym 

ustępie Zleceniobiorca będzie uzgadniał wcześniej ze Zleceniodawcą w formie korespondencji 

elektronicznej. 

mailto:faktury@wck-wola.pl
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2. Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1 następować będzie w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania przez Zleceniodawcę wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT/rachunku. 

3. Zleceniodawca we własnym zakresie ponosi opłaty związane z funkcjonowaniem Zleceniodawcy i 

prowadzeniem przez niego działalności statutowej, a w szczególności opłaty sądowe, notarialne, 

skarbowe, rejestracyjne, koszty tłumaczeń oraz biegłych a także opłat pocztowych i kurierskich 

związanych z wysyłką korespondencji dotyczącej niniejszej Umowy. Opłaty te nie stanowią 

wynagrodzenia Zleceniobiorcy. 

 

 

§ 6 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia __________________________ r.  

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.  

 

§ 7 

Majątkowe prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, z chwilą podpisania odpowiedniego 

protokołu odbioru Zlecenia, Wykonawca: 

1.1. przenosi na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do wszelkich analiz, opinii prawnych 

oraz innych opracowań (dalej: „Utwór” lub „Utwory”) powstałych w wyniku wykonania Zlecenia, 

w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2; 

1.2. przenosi na Zamawiającego własność wszystkich przekazanych mu egzemplarzy, na których 

Utwór został utrwalony.  

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1.1., następuje bez 

ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:  

2.1. utrwalanie, powielanie dowolną techniką,  

2.2. wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

wprowadzanie do sieci komputerowej,  

2.3. wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i szkoleniowych, 

2.4. korzystanie z Utworów w całości lub w części w celu, dla którego sporządzono Utwór. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1.1. przysługują mu ww. autorskie prawa majątkowe do Utworów i są one wolne od obciążeń i 

roszczeń osób trzecich; oraz  

1.2. autorzy Utworów zobowiązali się do niewykonywania osobistych praw autorskich do 

Utworów. 

 

§ 8 

Konflikt interesów 
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1. Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą 

stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  W tym samym zakresie 

Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których 

wykonuje Umowę. 

2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.  

 

§ 9 

Zachowanie poufności 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w 

związku z wykonaniem Umowy. W tym samym zakresie Wykonawca odpowiada za zachowanie 

poufności przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia 

informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, orzeczenia sądów lub decyzji właściwej 

władzy publicznej. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku: 

 

1.1. rezygnacji przez Zamawiającego ze Zlecenia lub nieprzyjęcia Zlecenia na podstawie § 4 

ust. 7 lub 8, z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Zlecenia – w wysokości […] % 

wartości Zlecenia;   

1.2. rozwiązania Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 14 ust. 1 – w wysokości 20%1 

kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalnym wynagrodzeniem netto, o którym 

mowa w § 5.1 Umowy a kwotą wynagrodzenia netto należną Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy; 

2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku: 

2.1. rozwiązania Umowy przez Wykonawcę na podstawie § 14 ust. 1 – w wysokości 20%2 

kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalnym wynagrodzeniem netto, o którym 

mowa w § 5.1 Umowy a kwotą wynagrodzenia netto należną Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dokonywać potrąceń kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 
1 Wskazana wartość procentowa jest przykładowa. Zamawiający indywidualnie ustala tę wartość w przypadku 

zastosowania opisanej konstrukcji prawnej. 
2 Wskazana wartość procentowa jest przykładowa. Zamawiający indywidualnie ustala tę wartość w przypadku 

zastosowania opisanej konstrukcji prawnej. 
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4. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

wykonania Umowy jest ograniczona do [… np. kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 5.1. Umowy].  

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych 

Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do 

przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

Strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku udostepnienia ww. danych osobowych staje się ich 

administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

§ 12 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Zleceniodawca informuje, iż: 
1. Administratorem Pana danych osobowych jest Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Obozowej 85, (Administrator), 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@wck-wola.pl  
3. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. oraz art. 6 ust. 1 lit. c) tego 
rozporządzenia, w związku z obowiązkiem przechowywania przez WCK dowodów księgowych 
dokumentujących poniesione wydatki,   

4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zobowiązań wynikających z 
umów z WCK - podmioty przetwarzające takie jak świadczące usługi teleinformatyczne (hosting 
poczty) lub dostawcy IT. Dane mogą być również ujawnione w trybie ustawy o dostępnie do 
informacji publicznej każdej osobie, która wystąpi z takim żądaniem do WCK. W celu przelewu 
wynagrodzenia na rachunek bankowy ujawnimy Pana dane osobowe do banku obsługującego 
rachunek WCK, 

5. Pana dane osobowe w ramach realizacji Umowy przechowywane będą do czasu przedawnienia 
roszczeń wynikających z Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności Kodeksu 
cywilnego oraz Ordynacji podatkowej) oraz upływu okresu przedawnienia zobowiązań 
podatkowych, nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym Umowa uległa rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu, 

6. Posiada Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

7. Ma Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia Umowy. 
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§ 13 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy Stronami na tle realizacji niniejszej Umowy lub w 

związku z nią Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zleceniodawcy.   

3. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 

1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej, która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

……………………………                                           ……………………………… 

        Zleceniodawca                                                                         Zleceniobiorca 

       


