
 

 

Załącznik nr 2 

 

UMOWA  …./2016 

 Zawarta w dniu  …………..2016  r. pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym  

z siedzibą w Zawoi nr 1403 reprezentowanym przez mgr inż. Janusza Fujaka – p.o. Dyrektora 

BgPN, zwanym w dalszej części umowy Parkiem,  

a ……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Prowadzącym” o następującej treści: 

§ 1 

1. Park zleca a Prowadzący przyjmuje do wykonania zadanie polegające na prowadzeniu 

Punktu Informacji Turystycznej Babiogórskiego Parku Narodowego w Lipnicy Wielkiej 

Przywarówce w okresie od 15.04.2016 r. do 31.12.2018 r.  

2. Prowadzący zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu pisemnego 

zezwolenia Dyrektora Parku na prowadzenie obsługi zwiedzających.  

3. Prowadzący zobowiązany jest do zadbania o wywieszenie w wiadomym miejscu informacji 

dotyczącej regulaminu udostępniania turystycznego BgPN. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej i Przyrodniczej 

(zwanego dalej również „PITiP”). 

 2. Prowadzący zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń Dyrektora Parku w sprawie 

udostępniania turystycznego Babiogórskiego Parku Narodowego oraz realizowania 

następujących podstawowych zadań PITiP w postaci:  

- udzielanie informacji turystycznej, na temat  ochrony przyrody i  propagowanie walorów 

przyrodniczych Parku oraz informowanie o obowiązującym regulaminie udostępnienia 

turystycznego BgPN; 

- utrzymanie czystości punktu oraz terenów przyszlakowych na odcinku min. 50 metrów;  

- prowadzenie ankiet turystycznych 

- sprzedaż wydawnictw Babiogórskiego Parku Narodowego.  

- obsługi pojemników i urządzeń gromadzących odpady; 

- wydawania odwiedzającym bezpłatnych materiałów informacyjnych pobranych od Parku; 

- zapewnienia wysokiej kultury obsługi przez osoby prowadzące PITiP, których obowiązuje 

schludny ubiór  oraz właściwe zachowanie wobec turystów zwiedzających Park 



 

 

- ustawienia, obsługi i nieodpłatnego udostępnienia turystom przenośnej toalety przy Punkcie 

Informacji Turystycznej w Lipnicy Wielkiej Przywarówce w okresie od 1 maja do 30 

września w miejscu uzgodnionym z Parkiem. Wszelkie koszty i opłaty wynikające z 

użytkowania przenośnej toalety ponosi na własny koszt Prowadzący. 

 

§ 3 

Z tytułu wykonywania umowy ustala się następujące zasady wynagradzania prowadzącego 

PITiP: 

- od każdego ze sprzedanych wydawnictw Babiogórskiego Parku Narodowego 

Prowadzącemu przysługuje prowizja w wysokości 10% od ceny netto sprzedanego 

wydawnictwa, 

- w przypadku, gdy w wyniku przemnożenia wartości procentowej prowizji i ceny netto 

sprzedanych wydawnictw powstanie wartość obejmująca części grosza, wartość ta 

ulega zaokrągleniu w dół do pełnych groszy, 

- wysokość prowizji nie ulega zmianie przez cały okres, na który została zawarta 

umowa.  

 

§ 4 

1. Prowadzący zobowiązuje się prowadzić tygodniowy raport sprzedaży wydawnictw na 

formularzu dostarczonym przez Park i wpłacać całość wpływów ze sprzedaży wydawnictw 

(jako zapłata za pobrane/zakupione od Parku wydawnictwa) gotówką w kasie Parku w 

terminach tygodniowych w każdy poniedziałek do godz. 14
00

 za ubiegły tydzień (od 

poniedziałku do niedzieli). Prowadzący łącznie z tygodniowym raportem sprzedaży będzie 

przedstawiał fakturę za należną prowizję wynikającą z przedstawionego rozliczenia i 

niniejszej umowy.  

2. Na życzenie kupujących prowadzący jest zobowiązany do wystawiania faktur za sprzedane 

wydawnictwa. 

3. Prowadzący będzie posiadał własną kasę fiskalną, rejestrującą każdorazowo transakcje 

prowadzone w PITiP. 

4. Park ma prawo kontroli zgodności prowadzenia PTIiP z zasadami obowiązującymi w 

Parku. 

5.  Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialność za pobrane wydawnictwa i prawidłowość 

rozliczeń. 



 

 

6. Wydawnictwa Parku przeznaczone do sprzedaży Prowadzący będzie pobierał od Parku na 

podstawie dokumentu MM po cenie hurtowej. Wysokość stosowanej marży pozostaje do 

decyzji Prowadzącego.  Prowadzący będzie dokonywał na rzecz Parku płatności za pobrane 

przez niego od Parku i sprzedane wydawnictwa w sposób i w terminie określonym w ust. 3 

powyżej. Park będzie wystawiał Prowadzącemu faktury dokumentujące sprzedaż pobranych 

wydawnictw w terminie 7 dni od daty ich pobrania. 

7. Prowadzący może łączyć działalności określonej niniejszą umową z inną działalnością 

gospodarczą wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora Parku.  

8. Wszelkie zmiany związane z adaptacją i modernizacją Punktu Informacji Turystycznej, a 

także z dostawą jakichkolwiek mediów wymagają pisemnej zgody Parku oraz przedstawienia 

uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, o ile takowe jest 

wymagane. Uzgodnione zmiany Prowadzący przeprowadza na własny koszt, a po 

zakończeniu bądź rozwiązaniu umowy nie ma prawa wysuwać z tego tytułu jakichkolwiek 

roszczeń względem Parku.  

 

§ 5 

1. W ramach funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej i Przyrodniczej Prowadzący 

prowadzić będzie własną działalność handlową i usługową w zakresie:  

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

2. W okresie obowiązywania umowy Prowadzący ponosi koszt udostępniania budynku PITiP 

w Lipnicy Wielkiej Przywarówce w wysokości: ……….. zł netto miesięcznie za każdy 

miesiąc od 15 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., płatne z góry, na podstawie faktur 

wystawianych przez Park w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

§ 5 

1. Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej ma być otwarty co najmniej w okresie od 1 

maja do 30 września – siedem dni w tygodniu w godz. 8.00 – 16.00. W tym okresie w 

przypadku szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych czas obsługi punktu może 

być skrócony lub obsługa punktu zaniechana po uprzednim uzgodnieniu z Parkiem.  

2. Poza wymienionym w punkcie 1 okresem terminy i wymiar czasowy prowadzenia Punktu 

Informacji Turystycznej pozostawione są do decyzji Prowadzącego. 

 

§ 6 



 

 

1. Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przestrzegania przepisów bhp, 

sanitarnych i finansowych. 

2. Na Prowadzącym spoczywa obowiązek przeszkolenia obsługi w zakresie informacji 

turystycznej i zasad funkcjonowania Punktu. 

3. Umowę zawarto na czas określony tj. od ………….. do dnia 31.12.2018 roku.  

4. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym z 

uzasadnionych powodów. 

5.  Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wszystkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Parku. 

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

8. W terminie 7 dni od daty upływu okresu obowiązywania niniejszej umowy strony dokonają 

końcowego rozliczenia. W tej dacie Prowadzący będzie zobowiązany do zwrotu pobranych i 

niesprzedanych wydawnictw Parku. 

 

§ 7 

Za niewykonanie warunków określonych w § 2 oraz w § 4 niniejszej umowy Prowadzący jest 

zobowiązany uiścić na rzecz Parku kary umowne w wysokości: 

a) 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) netto za każde naruszenie wynikające z §2 umowy, 

b) 30  zł (słownie: trzydzieści złotych) netto za każdy dzień, w którym zaniechania 

rozliczeń z § 4 umowy, 

c)  30 zł (słownie: trzydzieści złotych) netto za każdy dzień, w którym nie stwierdzono 

prowadzenia działalności określonej w § 1 niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Ewentualne szkody spowodowane przez osoby trzecie w budynku PITiP, a nie powstałe z 

winy Prowadzącego, Park naprawia na własny koszt.  

2. Szkody powstałe w budynku PITiP z winy Prowadzącego, usuwa Prowadzący na własny 

koszt w możliwie krótkim terminie uzgodnionym z Parkiem. 

3. W wypadku włamań do budynku PITiP Park nie odpowiada za mienie Prowadzącego, które 

może ulec zniszczeniu lub zostać skradzione.  

4. Każde w/w zdarzenie powinno być natychmiast zgłaszane Parkowi i Policji. 

 

§ 9 



 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Park:         Prowadzący: 


