
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 
Zawarta dnia ____________ roku w ____________, pomiędzy: 
 
____________ z siedzibą w ____________ (__-__), przy ul. ____________, wpisaną do 
rejestru ____________ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
____________ w ____________, ____ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 
____________, REGON: ____________, NIP: ____________, reprezentowaną przez: 
____________ 
zwaną dalej „Szkółką Piłkarską” lub „Szkółką”, 

 
a 
 
Panem/ią ____________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „__________” 
z siedzibą w ____________ (__-___), NIP: ____________, REGON: ____________,  
działającym/ą przy niniejszej czynności osobiście, 
zwanym/ą dalej „Trenerem”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna – „Stroną”, 
 
zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest szkolenie przez Trenera zawodników Szkółki Piłkarskiej, 

obejmujące prowadzenie przez Trenera zajęć szkoleniowych (dotyczących sportu – piłka 
nożna) dla zawodników Szkółki Piłkarskiej, w ramach następujących grup młodzieżowych: 
1) grupa ___ w kategorii ___; 
2) grupa ___ w kategorii ___; 
3) grupa ___ w kategorii ___. 

2. Trener jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu Umowy wyłącznie osobiście i nie 
może być zastępowany w tym zakresie przez jakiekolwiek inne osoby lub posługiwać się 
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy jakimikolwiek osobami trzecimi. 

3. Trener niniejszym oświadcza, że jest przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą 
w przedmiocie ________________, w zakresie umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie 
Umowy oraz posiada wszelkie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne 
do wykonania Umowy z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od 
profesjonalisty. 

4. Strony niniejszym zgodnie oświadczają, że Umowa jest źródłem stosunku cywilnoprawnego 
(w żadnym wypadku nie może ona zostać uznana, zgodnie ze wspólnym zamiarem i z 
intencją Stron, za źródło stosunku pracy) i w zakresie w niej nieuregulowanym 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst 
jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.). 

 
§ 2. Prawa i obowiązki Stron 

1. Trener niniejszym zobowiązuje się do: 
1) _____________________; 
2) _____________________; 



3) _____________________. 
2. Szkółka niniejszym zobowiązuje się do: 

1) _____________________; 
2) _____________________; 
3) _____________________. 

 
§ 3. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia należnego Trenerowi od Szkółki Piłkarskiej na 
kwotę _____ PLN (słownie: ________ złotych) netto za godzinę / miesięcznie. 

2. Powyższe, uzgodnione przez Strony, wynagrodzenie należne Trenerowi od Szkółki 
Piłkarskiej będzie wypłacane miesięcznie – z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 

3. Powyższe, uzgodnione przez Strony, wynagrodzenie należne Trenerowi od Szkółki 
Piłkarskiej będzie płatne na podstawie właściwego dokumentu księgowego (np. rachunku, 
faktury) wystawionego przez Trenera po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w 
terminie 14 dni od doręczenia Szkółce prawidłowo wystawionego przez Trenera 
właściwego dokumentu księgowego (np. rachunku, faktury), przelewem – na rachunek 
bankowy Trenera wskazany w jego treści. 

4. Wszelkie kwoty wynagrodzenia przewidziane w Umowie są kwotami netto, które 
każdorazowo zostaną powiększone o podatek VAT, należny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 4. Okres obowiązywania Umowy 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
 
INNE WARIANTY UST. 1: 
 
Umowa została zawarta na czas określony – od dnia jej zawarcia do dnia ____________ 
roku. 

 
Umowa została zawarta na czas określony – od dnia ____________ roku do dnia 
____________ roku. 
 
Umowa została zawarta na czas określony – na okres _______ miesięcy/lat od jej zawarcia. 
 
Umowa została zawarta na czas określony – na okres _______ miesięcy/lat od dnia 
____________ roku. 

 
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę – w każdym czasie i bez podania przyczyny – z 

zachowaniem __-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy 
pisemnej (pod rygorem nieważności). 

3. Szkółka ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Trener 
naruszy którekolwiek z jej warunków lub którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy i nie usunie takiego naruszenia w terminie ___ dni od daty otrzymania od Szkółki 
wezwania do usunięcia takiego naruszenia, a jeżeli naruszenie postanowień Umowy ma 
charakter nieusuwalny, prawo do wypowiedzenia Umowy w tym trybie przysługuje Szkółce 
bez konieczności wzywania Trenera do usunięcia takiego naruszenia. Zawiadomienie o 



naruszeniu, jak i oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy 
pisemnej (pod rygorem nieważności). 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Trener jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw przyznanych na podstawie 
Umowy na rzecz osoby trzeciej wyłącznie za uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) 
zgodą Szkółki. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie właściwe przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji wszelkie spory wynikające z 
Umowy lub w związku z nią. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w 
kwestiach spornych, wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Szkółki. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 
W imieniu Szkółki Piłkarskiej:      Trener: 
 
 
___________________       ___________________ 
 


