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UMOWA NR AP/……/2019 

zawarta w dniu …………………….. 2019 roku w Tarnowie Podgórnym, 

pomiędzy: 

TARNOWSKIE TERMY Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy  
ul. Nowej nr 54 (kod pocztowy: 62-080 Tarnowo Podgórne), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000451393, REGON: 302211542, NIP: 7811880346, o kapitale zakładowym 
wpłaconym w wysokości: 40 223 000,00 PLN,  
reprezentowaną przy niniejszej czynności przez Anitę Stellmaszyk – Prezesa Zarządu, uprawnionego do 
samodzielnej reprezentacji spółki,  
zwana  w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą” 

a 

…………………………………. 

zamieszkałym: ul. …………………………,  ………… …………………… 
legitymującym się dowodem osobistym ………………………, PESEL ………………………. , 
zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”,  
działającą osobiście, zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”,  

 
zwani łącznie w treści niniejszej umowy Stronami, 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zleceniodawca, jako prawny zarządca obiektu AQUAPARKU Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym (62-

080), ul. Nowa 54, zwanego dalej „obiektem”, zleca Zleceniobiorcy świadczenie usługi kompleksowego 
zabezpieczenia ratowniczego poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych oraz udzielanie pierwszej pomocy 
przedlekarskiej w obiekcie Tarnowskich Term, w godzinach jego otwarcia zgodnie z ustalonym grafikiem 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinstruowany przez Zleceniodawcę i zapoznał się ze szczegółowym 
opisem procedur ratowniczych i obowiązków (audytem bezpieczeństwa obiektu), zwane dalej 
„procedurami”, przepisami i obowiązującymi regulaminami oraz zobowiązuje się do ich stosowania. 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przy użyciu sprzętu oraz urządzeń 
stanowiących własność Zleceniodawcy. 

§ 2 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy,  

: 
1) posiada aktualne badania lekarskie; 
2) posiada stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy – zaświadczenia od 

lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do świadczenia usług w charakterze ratownika 
wodnego; 

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy 
przedmedycznej i technik pływania; 

4) legitymuje się aktualnymi uprawnieniami zgodnie z ustawą  z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 
z 2019r. poz. 1468, dalej: „ ustawa o Sporcie”), oraz wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi; 

5) posiada uprawnienia do wykonywania powierzonych mu usług w szczególności uprawnienia ratownika 
wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1482, z późn. zm.); 

6) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym 
(Dz.U. z 2012r. poz. 747) lub uprawnienia nabyte przed 01 stycznia 2012r. w WOPR (pierwsza strona ze 
zdjęciem: strona z uzyskanymi stopniami wraz z datami ich uzyskania, identyfikatory – awers i rewers); 

a) patentów motorowodnych; 
b) patentów nurków; 
c) zaświadczeń o odbyciu szkoleń i kursów z zakresu przydatnego w ratownictwie wodnym; 
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7) posiada tytuł ratownika systemu PRM (m.in. aktualne zaświadczenie KPP) –zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 
(Dz. U. Nr. 60, poz. 408); 

2.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do okazania oryginałów powyższych dokumentów na każde wezwane 
Zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli tych uprawnień. 

 § 3 
1. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 będzie świadczona  do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2, 

jednak nie dłużej niż przez okres 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Dyżury odbywać się będą w dniach i godzinach ustalanych przez Strony. Terminy dyżurów będą wskazywane 

przez Zleceniodawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zleceniobiorca nie może odmówić 
przeprowadzenia dyżuru o ile ich termin będzie wyznaczony przez Zleceniodawcę z wyżej wskazanym 
wyprzedzeniem.  
Strony uzgadniają, że możliwe jest opracowanie czasowych harmonogramu prowadzenia dyżurów, które 
będą podlegały modyfikacjom w zależności od potrzeb i dyspozycyjności. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia wymiaru zleconych Zleceniobiorcy czynności. 
4. Świadczenie usług, o których mowa w niniejszej umowie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem  

w dni powszednie, soboty i niedziele oraz święta z uwzględnieniem ewentualnych przerw w funkcjonowaniu 
Aquaparku. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie ze 
swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa 
i dobrych obyczajów. 

6. Zleceniobiorca będzie pełnił dyżury ratownicze osobiście. 
7. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych. 
8. Zleceniobiorca oświadcza, że jego wybór formy prawnej współpracy jest całkowicie dobrowolny i odpowiada 

charakterowi łączącego strony stosunku zobowiązaniowego oraz świadczonych usług. 
§ 4 

1. Do podstawowych obowiązków (zakresu usług) Zleceniobiorcy, należy w szczególności: 
1) zapewnienie kompleksowej obsługi ratowniczej w czasie otwarcia Aquaparku; 
2) ścisłe przestrzeganie procedury otwarcia i zamknięcia obiektu; 
3) nieużywanie w miejscu dyżuru prywatnych urządzeń multimedialnych (telefonów, tabletów 

odtwarzaczy muzyki) do prywatnych spraw, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu 
umowy; 

4) stosowanie się do praw i obowiązków wynikających z rodzaju pełnionych usług; 
5) prowadzenie dyżurów ratowniczych osobiście, z najwyższą starannością, zgodnie z najlepszą swoją 

wiedzą, posiadanymi kwalifikacjami i dobrym obyczajem oraz obowiązującymi Zleceniodawcę 
procedurami; 

6) zapewnienie wszystkim uczestnikom przebywającym na terenie strefy mokrej Aquaparku 
bezpieczeństwa, porządku i higienicznych warunków zgodnych z ustawą o Sporcie oraz wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi; 

7) pouczanie uczestników przebywających na terenie basenu o zasadach bezpieczeństwa w budynku 
Aquaparku, informowanie o konieczności przestrzegania zasad wynikających z Regulaminów oraz 
w trakcie udzielania pierwszej pomocy o sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku; 

8)  stosowanie się do obowiązujących u Zleceniodawcy przepisów bezpieczeństwa, BHP i P.POŻ; 
9) fachowe i profesjonalne udzielanie pierwszej pomocy osobom znajdującym się w potrzebie;  
10) współpraca z odpowiednimi służbami medycznymi, mundurowymi oraz porządkowymi; 
11) kontrola stanu urządzeń, sprzętu i innych elementów, które wpływają na bezpieczeństwo kąpiących się 

osób; 
12) dbanie o  sprzęt i urządzenia stanowiące własność Zleceniodawcy; 
13) dokumentowanie na bieżąco ewidencji prowadzonych dyżurów, w uzgodnionej formie (w postaci 

dzienników lub list obecności), w celu bieżącego sprawdzania ilości godzin przeprowadzonych dyżurów 
w celach rozrachunkowych ze Zleceniodawcą. 

2. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
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1) przekazania Zleceniodawcy do 5. dnia każdego miesiąca rachunku lub oświadczenia (ewidencji) 
o przepracowanych godzinach w miesiącu poprzednim, z uwzględnieniem dni i godzin; 

2) przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiekcie Zleceniodawcy i udostępnionych na stronie 
internetowej Zleceniodawcy, 

3) niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o istotnych zdarzeniach, które wystąpiły podczas 
realizacji umowy (dyżurów), a także przeszkodach zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy mogących mieć wpływ na ciągłość realizacji usług. 

3. Zleceniobiorca nie uiszcza opłat za korzystanie z basenu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
Zleceniobiorca może korzystać bezpłatnie z basenu w celu realizacji treningu pływackiego i doskonalenia 
swoich umiejętności na 1 godzinę przed rozpoczęciem świadczenia usług objętych umową lub 1 godzinę po 
ich zakończeniu. Korzystanie z basenu przez Zleceniobiorcę w innym czasie niż wskazany w zdaniu 
poprzedzającym skutkuje odpłatnością za korzystanie z usług zgodnie z cennikiem. Bezpłatne korzystanie  
z basenu nie obejmuje stref: jacuzzi, zjeżdżalnie, plaża, sauna 

§ 5 
1. Jako podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy przyjmuje się jednostkę 

rozliczeniową, której wartość wynosi za świadczenie usług objętych umową  – XX,XX PLN (słownie PLN: 
……………………………………) brutto/godzinę. 

2. Maksymalna wartość umowy wynosi …………………….. zł brutto (tzn. za …………………… godzin), przy czym 
realna ilość godzin w trakcie umowy może być mniejsza.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych jako iloczyn liczby jednostek rozliczeniowych 
wykonywania przedmiotu umowy i stawki za jedną jednostkę rozliczeniową. Podstawą wystawienia 
rachunku jest zaakceptowane przez Zleceniodawcę zestawienie przepracowanych na zlecenie 
Zleceniodawcy jednostek rozliczeniowych. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku wraz  
z oświadczeniem, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.  

5. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążania rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
6. Zleceniobiorcy nie przysługuje zwrot kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w miejscu 

świadczenia usługi. Kalkulacja wysokości wynagrodzenia dokonana przez Zleceniobiorcę uwzględnia 
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

7. W przypadku niezrealizowania całej kwoty określonej w ust. 2, Zleceniobiorcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zleceniodawcy.  
 

§ 6 
1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 

powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.  
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych usług, spowodowane z jego winy. 
3. Strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy handlowej obejmującej wszelkie informacje powzięte 

w związku z wykonywaniem umowy oraz przekraczające zakres przedmiotu umowy, jakie uzyskały  
w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 7 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zlecenia uprawnionym osobom, służbom kontrolę sposobu wykonywania 
przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, w tym również do dokonywania kontroli niezapowiedzianych 
obejmujących między innymi sprawdzenie sposobu realizacji dyżuru. Zleceniodawca zastrzega sobie w 
szczególności: 

1) prawo kontroli zgodności przebiegu czynności wykonywanych w ramach umowy, 
2) prawo kontroli kwalifikacji i przedstawianych dokumentów (certyfikatów, patentów, zaświadczeń). 

§ 8 
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1)  w wysokości 100 zł  – w przypadku opóźnienia przez Zleceniobiorcę rozpoczęcia świadczenia usług 
zgodnie z harmonogramem, przedwczesnego zakończenia dyżuru lub nieodbycia dyżuru  
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- za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia, przedwczesnego zakończenia dyżuru lub nieodbywania 
dyżuru; 

2) w przypadku świadczenia usług z naruszeniem obowiązków określonych w § 4 umowy; w szczególności 
za używanie tel. komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, czytanie, odtwarzanie muzyki, 
palenie papierosów, jedzenie w trakcie pełnienia dyżuru na stanowisku ratowniczym - 200 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 

3) w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy  – w przypadku rozwiązania umowy lub 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy  

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę, aby Zleceniodawca potrącił kary umowne z wynagrodzenia przysługującemu 
Zleceniobiorcy. 

3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

§ 9 
Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania, bądź 
nienależytego wykonania  umowy przez Zleceniobiorcę, w szczególności: 

1) nieprzystąpienia przez Zleceniobiorcę do świadczenia usług, 
2) trzykrotnego opóźnienia w rozpoczynaniu świadczenia usług, 
3) trzykrotnego wcześniejszego zakończenia świadczenia usług, 
4) trzykrotnego naliczenia przez Zleceniodawcę kar umownych zgodnie z § 8 umowy. 
5) Innego istotnego naruszenia umowy lub obowiązujących przepisów przez Zleceniobiorcę 

§ 10 
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z ważnych powodów z 

zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. 
2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z ważnych powodów z 

zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. 
3. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 
1. 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429.), która podlega 
udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia o okolicznościach mogących stanowić przeszkodę 
w należytym wykonaniu przedmiotu umowy. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca. 

 
 

ZLECENIOBIORCA     ZLECENIODAWCA 


