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Umowa o świadczenie usług programistycznych 
zawarta 15 września 2020 r. w Krakowie 

 

Stronami umowy o poniższej treści są:  

 

1) Usługobiorca:  

ABC sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

ul. Nieistniejąca 1, 30-000 Kraków 

NIP: 1234567890 

Numer KRS: 00012345 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 

Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego) 

Usługobiorcę reprezentuje(ą):  

Adam Nowak – Prezes Zarządu 

  

2) Specjalista: 

Jan Kowalski 

Firma działalności gospodarczej: „Jan Kowalski Programowanie”  

ul. Nieistniejąca 2, 30-000 Kraków 

NIP: 1234567891 

 

§ 1.  

1. Specjalista, w ramach działalności gospodarczej, będzie świadczył dla Usługobiorcy usługi 

polegające na programowaniu i innych czynnościach związanych z tworzeniem 

oprogramowania.  

2. Konkretne zadania do wykonania w ramach świadczenia usług przez Specjalistę będą 

uzgadniane między stronami w uzgodniony sposób, na bieżąco.  

 

§ 2.  

1. Umowa obowiązywać będzie od 1 października 2020 r. przez czas nieokreślony.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

§ 3.  

1. Specjalista powinien być gotowy do świadczenia usług każdego dnia przez osiem godzin, z 

wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a także dni, w których Specjalista 

może powstrzymać się od świadczenia usług na podstawie innych postanowień umowy.  

2. Usługobiorca może powierzyć Specjaliście tylko tyle zadań do wykonania, aby Specjalista był 

w stanie je wykonać w czasie, w którym powinien być gotowy do świadczenia usług. 

 

§ 4.  

1. Specjalista może wykonywać umowę w dowolnym miejscu, chyba że charakter danego zadania 

wymaga jego obecności w określonym miejscu. Specjalista może jednakże odmówić 

wykonania zadań wymagających obecności poza Krakowem.  

2. Specjalista ma swobodę w doborze metod realizacji zadań składających się na świadczenie 

usług, chyba że zadanie wymaga realizacji określoną metodą.  

 

Z komentarzem [IS1]: To prosta, uwzględniająca interesy 
obu stron, umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy 
spółką IT a programistą mającym uczestniczyć w świadczeniu 
przez tą spółkę usług dla klientów. Jest to umowa B2B, tzn. 
programista wykonuje ją w ramach działalności 
gospodarczej.  
 
Wzór uwzględnia tylko najważniejsze (moim zdaniem) 
kwestie dla tego rodzaju umowy. Warto rozważyć 
uzupełnienie go przed wykorzystaniem.  
 
Data ostatniej weryfikacji wzoru: 15 września 2020 r. 
Wersja wzoru: 1 
 
Wzór udostępniam bezpłatnie do wykorzystania jako projekt 
umowy, której jesteś stroną. W tym celu możesz go 
wykorzystać w całości lub w części, bez zmian lub z 
dowolnymi zmianami. Będzie mi miło, jeżeli dasz mi znać, że 
wzór się przydał (igor.stanek@kancelariastanek.pl).  
 
Więcej wzorów na: www.igorstanek.pl  
Moja Kancelaria: www.kancelariastanek.pl  
 
Nieumiejętne wykorzystanie wzoru może spowodować 
nieważność umowy lub jej części. Dla większego 
bezpieczeństwa warto powierzyć prawnikowi dostosowanie 
tego wzoru do konkretnej sytuacji lub opracowanie umowy 
od podstaw. Po takie usługi oczywiście zapraszam do mnie 
(igor.stanek@kancelariastanek.pl). 

Z komentarzem [IS2]: Samozatrudnienie (kontrakty B2B) 
to powszechna forma współpracy w branży IT. Warto 
pamiętać, że jeżeli sposób wykonywania takiej umowy 
nazbyt przypomina relację pracodawca-pracownik (np. 
Specjalista w praktyce jest bardzo zależny od poleceń 
Usługobiorcy), to istnieje ryzyko poniesienia przez strony 
konsekwencji zastąpienia umowy o pracę umową 
cywilnoprawną. W skrócie: w tym aspekcie umowa B2B jest 
tym bezpieczniejsza, im większa samodzielność i 
niezależność Specjalisty.  
 
Jeżeli ten problem jest Ci obcy, koniecznie dowiedz się o nim 
więcej przed zawarciem umowy.  

Z komentarzem [IS3]: Przykład alternatywnego 
brzmienia: (…) do 31 grudnia 2021 r.  

Z komentarzem [IS4]: Jeżeli umowa ma być zawarta na 
czas określony, ten ustęp najprawdopodobniej powinien 
zostać usunięty. Oczywiście można zawrzeć umowę na czas 
określony i jednocześnie dać stronom możliwość jej 
wcześniejszego wypowiedzenia.  

mailto:igor.stanek@kancelariastanek.pl
http://www.igorstanek.pl/
http://www.kancelariastanek.pl/
mailto:igor.stanek@kancelariastanek.pl
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§ 5. 

Specjalista będzie świadczył usługi z wykorzystaniem własnych narzędzi (komputer, właściwie 

oprogramowanie). Usługobiorca zapewnia jednak wybrane przez siebie narzędzia służące organizacji 

pracy, w szczególności dostęp do platform służących komunikacji i pracy grupowej w ramach zespołu 

Usługobiorcy.  

 

§ 6.  

Specjalista zobowiązany jest świadczyć usługi osobiście, bez posługiwania się pomocnikami lub 

zastępcami.  

 

§ 7.  

1. Usługobiorca będzie płacił Specjaliście wynagrodzenie 10 000 (dziesięć tysięcy) zł + VAT 

miesięcznie. Kwota ta stanowi wynagrodzenie zarówno za wykonywanie usług będących 

głównym przedmiotem niniejszej umowy, jak i za wszystkie inne świadczenia Usługobiorcy 

określone w umowie, tj. m.in. za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich 

wymienionych w umowie polach eksploatacji, wykonanie zobowiązań dotyczących autorskich 

praw osobistych oraz wykonanie zobowiązania do zachowania poufności.  

2. Jeżeli Usługobiorca nie powierzył Specjaliście do wykonania wystarczająco dużo zadań, aby 

Specjalista wykonywał usługi przez cały czas, w którym powinien zachować gotowość do ich 

wykonywania, Usługobiorca nie może żądać obniżenia wynagrodzenia Specjalisty.  

3. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy Specjalista 

powinien przekazać Usługobiorcy fakturę za świadczenie usług w tym miesiącu, a Usługobiorca 

powinien zapłacić Specjaliście należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od doręczenia mu 

faktury.   

 

§ 8.  

1. Specjalista przenosi na Usługobiorcę autorskie prawa majątkowe do utworów, które 

Specjalista stworzy w ramach świadczenia usług, na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie. Intencją stron jest przeniesienie autorskich praw majątkowych na Usługobiorcę w 

jak najszerszym zakresie, co powinno być uwzględniane przy interpretacji umowy.   

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do danego utworu następuje z chwilą jego 

ustalenia, i obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a. jeżeli utwór jest programem komputerowym: 

i. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, polegające w szczególności na 

wprowadzaniu, wyświetlaniu, stosowaniu, przekazywaniu i przechowywaniu, 

ii. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, 

iii. rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem, utworu lub jego kopii. 

b. jeżeli utwór nie jest programem komputerowym: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy 

utworu dowolną techniką, w szczególności techniką reprograficzną, 

kserograficzną, offsetową, drukarską, audiowizualną, magnetyczną, cyfrową, 

w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub utrwalenie bądź 

zwielokrotnienie na papierze, nośnikach magnetycznych i optycznych 

(laserowych) umożliwiających eksploatację przy wykorzystaniu komputera, 

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału, 

egzemplarzy, 

Z komentarzem [IS5]: Przykład alternatywnego 
brzmienia:  
Usługobiorca zapewni Specjaliście narzędzia niezbędne do 
świadczenia usług (w tym komputer z właściwym 
oprogramowaniem).  

Z komentarzem [IS6]: To zastrzeżenie chroni 
Usługobiorcę na wypadek gdyby w sporze dotyczącym 
współpracy Specjalista twierdził, że wymienione w umowie 
wynagrodzenie obejmuje tylko świadczenie usług 
programistycznych, a za inne świadczenia (np. przeniesienie 
autorskich praw majątkowych) należne jest odrębne 
wynagrodzenie.  
 
Uwaga: oprócz wynagrodzenia, Specjaliście należny będzie 
(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) zwrot 
wydatków poniesionych w celu prawidłowego świadczenia 
usług. Czasami ustala się w umowach reguły odnoszące się 
do takich wydatków – np. że powinny być wcześniej 
uzgodnione.  

Z komentarzem [IS7]: To zastrzeżenie ma za zadanie 
wyeliminować wątpliwości co do wynagrodzenia należnego 
za czas, w którym Specjalista mógł świadczyć usługi, ale nie 
robił tego ze względu na brak zadań do wykonania.  

Z komentarzem [IS8]: To zastrzeżenie ma być pomocne 
przy rozstrzyganiu wątpliwości dotyczących zakresu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych – gdyby w danej 
sytuacji brzmienie umowy okazało się niejasne.  

Z komentarzem [IS9]: Przepisy ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych przewidują inny sposób 
określenia pól eksploatacji dla programów komputerowych, 
a inny dla pozostałych utworów. Dlatego umowa rozróżnia te 
dwie sytuacje.  
 
Mimo, że umowa dotyczy usług programistycznych, 
uwzględniłem także przeniesienie praw autorskich do 
utworów innych niż programy komputerowe, ponieważ 
zakładam, że w ramach swoich zadań programista może 
stworzyć także np. dokumentację oprogramowania lub 
prezentację dotyczącą jego stosowania itp.  
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iii. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż obrót oryginałem 

albo egzemplarzami – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w szczególności w internecie oraz innych 

sieciach komputerowych, 

iv. w zakresie użytku informacyjnego, promocyjnego i reklamowego – 

umieszczanie we wszelkich materiałach, przekazach medialnych, 

zaproszeniach i wszelkich innych materiałach związanych z promocją, reklamą 

lub informowaniem o działalności lub przedsięwzięciach. 

3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu, Specjalista przenosi na 

Usługobiorcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tego 

utworu na wyżej wskazanych polach eksploatacji, w tym też udziela Usługobiorcy zezwolenia 

na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego utworu. 

4. Specjalista zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych względem 

utworów, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 9.  

Specjalista może powstrzymać się od świadczenia usług:  

1) w przypadku choroby uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej świadczenie usług (w razie 

uzasadnionych wątpliwości, Usługobiorca może zażądać udowodnienia tej okoliczności) – za 

czas, w którym Specjalista powstrzymuje się od świadczenia usług z tych powodów nie jest mu 

należne wynagrodzenie;  

2) przez 26 (dwadzieścia sześć) wybranych przez Specjalistę dni w każdym roku kalendarzowym 

obowiązywania umowy (lub odpowiednio mniej, jeżeli umowa obowiązuje tylko przez część 

danego roku), za odpowiednim uprzedzeniem Usługobiorcy – powstrzymanie się od 

świadczenia usług przez w tym zakresie nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego 

Specjaliście;  

3) w innych przypadkach odrębnie uzgodnionych przez strony – za czas, w którym Specjalista 

powstrzymuje się od świadczenia usług z tych powodów nie jest mu należne wynagrodzenie, 

chyba że strony uzgodnioną inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej.  

 

§ 10.  

Odpowiedzialność Specjalisty za pojedynczą szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty równej trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia 

Specjalisty należnego mu za świadczenie usług.  

 

§ 11.  

1. Specjalista zobowiązany jest zachować w poufności informacje i materiały uzyskane w związku 

ze świadczeniem usług, chyba że chodzi o informacje lub materiały, które są publicznie 

dostępne.  

2. Specjalista może ujawnić informację o współpracy z Usługobiorcą i ogólne informacje o 

zakresie świadczonych dla Usługobiorcy usług, o ile informacje te nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa Usługobiorcy.  

 

§ 12.  

1. Umowę sporządzono na piśmie, w dwóch egzemplarzach.  

Z komentarzem [IS10]: To prosta, podstawowa wersja 
postanowienia o prawach autorskich osobistych. Moim 
zdaniem taka w większości przypadków będzie 
wystarczająca, ale oczywiście w tym zakresie umowę można 
byłoby jeszcze trochę rozbudować.  

Z komentarzem [IS11]: To postanowienia zapewniające 
Specjaliście „zwolnienie” w przypadku choroby oraz „urlop”.  
 
Warto dokładnie przyjrzeć się tym postanowieniom, 
ponieważ działają one inaczej niż kodeksowe uprawnienia 
pracowników.  

Z komentarzem [IS12]: To postanowienie ma na celu 
możliwość „zwolnienia się” z wykonywania usług na czas 
choroby.  
 
Uwagi:  

1.Specjalista ma większą niż pracownik swobodę 
korzystania z tego „zwolnienia” – przede wszystkim nie 
musi udowadniać choroby póki Usługobiorca tego nie 
zażąda ze względu na uzasadnione wątpliwości;  
2.Za okres takiego „zwolnienia” Specjaliście nie należy się 
wynagrodzenie. Z tego powodu warto, aby Specjalista 
rozważył zgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego.  

 
Możliwe jest rozbudowanie tego postanowienia o 
szczegółowe zasady obniżania wynagrodzenia za czas 
powstrzymania się od świadczenia usług. Wydaje mi się, że 
najuczciwiej powinno być tak: obliczyć wynagrodzenie za ...

Z komentarzem [IS13]: To postanowienie ma zapewnić 
Specjaliście „urlop”. Uwaga jednak na samodzielność 
Specjalisty decydowania o terminie powstrzymania się od 
świadczenia usług w tym przypadku – postanowienie nie 
przewiduje „odmowy udzielenia urlopu” (moim zdaniem tak 
powinno być, ponieważ relacja łącząca strony nie jest 
pracownicza, a bardziej partnerska).  
 ...

Z komentarzem [IS14]: To ochrona Specjalisty przed 
nadmierną odpowiedzialnością materialną za szkody 
spowodowane przy świadczeniu usług. Wzorem dla tej 
zasady były przepisy kodeksu pracy, mające zastosowanie do 
pracowników.  
 
Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami (art. 473 § 2 
kodeksu cywilnego) ograniczenie nie dotyczy szkody ...

Z komentarzem [IS15]: To bardzo uproszczona regulacja 
w tym temacie. Mimo powszechności rozbudowywania 
postanowień o poufności, uważam, że najczęściej takie 
ogólne postanowienie (i przepisy prawa) wystarczy, 
zwłaszcza jeżeli nie przewidziano kar umownych za 
naruszenie poufności.  
 ...

Z komentarzem [IS16]: Brzmienie alternatywne:  
Umowę sporządzono w formie elektronicznej. 
 
Uwaga:  
Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej (dokument 
z własnoręcznymi podpisami) lub elektronicznej (opatrzona 
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi). Te formy 
zapewniają skuteczność przeniesienia praw autorskich ...
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2. Zmiany umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie, wymagają pod rygorem nieważności 

formy pisemnej lub elektronicznej.  

 

 
 

___________________________________ 
Usługobiorca 

 
 

___________________________________ 
Specjalista 

 


