
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO 

Wanda Karasińska 

 

UMOWA USŁUG ROZLICZEŃ 
PODATKOWO-KSIĘGOWYCH  
 
  

zawarta w Krakowie, dnia  

pomiędzy  

 

z siedzibą  

KRS 

NIP 

reprezentowana przez: 

stanowisko 

PESEL  

telefon kontaktowy, email  

 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 

a  

Kancelarią Doradcy Podatkowego Wanda Karasińska, z siedzibą ul. Długa 27/19a (31-147) Kraków,            
NIP 678-269-22-38, reprezentowana przez: Wandę Karasińską doradcę podatkowego numer wpisu          
10358,  

zwany w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 

 

 



 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie obsługi podatkowo-księgowej jak również             
reprezentacja Zleceniodawcy przed Urzędem Skarbowym w sprawach związanych z realizacją umowy. 
2. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Zleceniobiorcę następuje z dniem:  
 
 
3. Pierwszym okresem podlegającym rozliczeniu przez Zleceniobiorcę jest:  

 

 

  § 2 ZAKRES USŁUG 

 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie świadczenia usług obsługi podatkowo-księgowej, tj. 
a) Wprowadzanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie otrzymywanych od            
Zleceniodawcy dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszelkie         
wymagania, o których mowa w przepisach prawa. 
b) Prowadzenia i przechowywania podatkowej księgi przychodów i rozchodów w siedzibie Zleceniobiorcy. 
c) Dokonywania rocznego zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i otwierania na początek każdego              
następnego roku obrotowego. 
d) Prowadzenie rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
e) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
f) Obliczanie zaliczek w zakresie podatku dochodowego 
g) Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego, jeżeli wymagane jest dla formy              
prowadzonej działalności. 
h) Sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego (za            
dodatkową opłatą), jeżeli wymagane jest dla formy prowadzonej działalności. 
i) Sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego (za dodatkową             
opłatą), jeżeli wymagane jest dla formy prowadzonej działalności. 
j) Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, wyłącznie gdy Zleceniodawca prowadzi działalność zarejestrowaną             
dla celów podatku VAT. 
k) Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz ewidencji sprzedaży oraz zakupu (JPK) 
2. Zakres wykonywanych usług dostosowywany jest do potrzeb prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności. 
a) wynagrodzenie składa się z opłaty za bieżącą obsługę podatkowo-księgową rozliczanej w okresach miesięcznych              
zgodnie z załączonym cennikiem. Cennik określa przedziały cenowe dla świadczenia usług określonych w § 2 pkt.1                
Umowy.  
b) gdy zachodzą transakcje unijne tj. gdy Zleceniodawca prowadzi działalność zarejestrowaną dla celów podatku              
VAT-UE, gdy Zleceniodawca korzysta ze szczególnych procedur podatkowych przewidzianych przepisami prawa,           
cena określona zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy ulega podwyższeniu procentowemu zgodnie z              
porozumieniem stron wyrażonym w aneksie do Umowy. 
b) wynagrodzenie przy dodatkowych usługach ustalane jest ze Zleceniodawcą indywidualnie w formie dokumentowej. 
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c) wynagrodzenie za dodatkowe porady i konsultacje wykraczające poza zakres objęty umową, tj. wykraczające poza               
problematykę związaną z prowadzoną przez Zleceniodawcę i rozliczaną w ramach umowy przez Zleceniobiorcę             
działalnością gospodarczą, określone zostaje w wysokości zł 120,00 zł + VAT za godzinę pracy doradcy               
podatkowego. 
 
 

§ 4 USŁUGI NIE OBJĘTE UMOWĄ 

 
1. Z zakresu niniejszej umowy wyłączone są następujące usługi: 
a) Sporządzanie wniosków kredytowych i informacji o zdolności kredytowej; 
b) Sporządzanie wniosków o refundację, ulgi podatkowe wymagające dodatkowej dokumentacji i w innych podobnych              
sprawach; 
c) Obsługa związana ze zmianą formy prawnej przedsiębiorstwa lub składu osobowego Zleceniodawcy 
d) Obsługa związana z zarejestrowaniem nowej działalności lub zamknięciem, przerejestrowaniem, przeniesieniem           
siedziby już istniejącej; 
e) Deklaracje celne i dokumentacje związane z importem-exportem poza unijnym. 
f) Prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych; 
g) Usługi z zakresu doradztwa Prawno – Podatkowego. 
 
 

§ 5 ZOBOWIĄZANIE ZLECENIOBIORCY 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji księgowej na podstawie otrzymanych od            
Zleceniodawcy dokumentów i informacji z zachowaniem zasad należytej staranności i w sposób zgodny z              
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej. 
2. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca będzie: 
a) Brać udział w postępowaniu kontrolnym Zleceniodawcy w trakcie trwania umowy dotyczącym spraw księgowych,              
zgodnie z zakresem zlecenia dotyczącego świadczenia usług, jednakże za udział w postępowaniu kontrolnym wraz z               
przygotowaniem ew. dodatkowej dokumentacji, Zleceniobiorca ma prawo naliczenia dodatkowych kosztów. 
b) Wykonywać czynności związane z obliczaniem zobowiązań Zleceniodawcy jako płatnika podatku dochodowego od             
osób fizycznych lub zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT, jeżeli Zleceniobiorca dokona rejestracji do               
VAT, bądź nastąpi transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT. 
3. Po sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego lub po upływie terminu rozwiązania umowy Zleceniobiorca             
zwróci Zleceniodawcy za pokwitowaniem w terminie 14 dni dokumenty księgowe oraz akta związane z jej               
prowadzeniem. 
4. Zleceniobiorca może odmówić wydania wyników swojej pracy, aż do czasu otrzymania wynagrodzenia. 
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Zleceniodawcę dokumentów i urządzeń            
księgowych oraz może, po upływie terminu określonego w § 5 ust. 3, przekazać je do przechowania podmiotowi                 
zajmującemu się archiwizacją dokumentów na koszt Zleceniodawcy. 
6. Jeżeli Zleceniobiorca nie ma możliwości bez wglądu w inne dokumenty Zleceniodawcy dokonać prawidłowej              
klasyfikacji księgowej otrzymanych dokumentów, powinien wyznaczyć Zleceniodawcy odpowiedni termin podania          
innych potrzebnych dokumentów lub informacji. 
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7. Jeżeli Zleceniodawca nie uczyni zadość żądaniu w określonym terminie, Zleceniobiorca rozstrzygnie o sposobie              
księgowania samodzielnie na podstawie posiadanych dokumentów i informacji. W tym przypadku Zleceniobiorca nie             
ponosi odpowiedzialności za dokonanie niewłaściwej klasyfikacji. 
8. Zaksięgowanie zdarzenia gospodarczego wbrew opinii Zleceniobiorcy może nastąpić wyłącznie na wyraźne,            
pisemne polecenie Zleceniodawcy i na jego odpowiedzialność za skutki wynikające z takiego księgowania             
(akceptowaną formą jest również korespondencja e-mail). 
9. W czasie obowiązywania niniejszej umowy, na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do              
wydania mu przechowywanych dokumentów, jeżeli zobowiązania co do rozliczeń w stosunku do Zleceniobiorcy są              
uregulowane. 
10. W przypadku, gdy uzasadnia to nakład pracy związany z wydaniem dokumentów i ich ponownym przyjęciem                
przez Zleceniobiorcę, może on obciążyć Zleceniodawcę dodatkową opłatą za te czynności. 
11. Zleceniobiorca może sporządzić i zachować odpisy lub kopie wypożyczonych dokumentów Zleceniodawcy. 
12. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania            
zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada obowiązkowe           
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas świadczenia usług.           
Wysokość kwoty ubezpieczenia wyznacza jednocześnie zakres odpowiedzialności Zleceniobiorcy na mocy umowy           
zawartej ze Zleceniodawcą i wyłącznie za straty rzeczywiste z tym związane. W szczególności Zleceniobiorca nie               
będzie ponosić odpowiedzialności za szkody niepozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z działaniami            
Zleceniobiorcy oraz za utracone zyski, kontakty handlowe, dochody, reputację (goodwill) oraz przewidywane            
oszczędności. 
13. Zleceniobiorca nie bierze na siebie odpowiedzialności za autentyczność przekazanych dokumentów. 
14. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody wynikłe z naruszenia przez             
Zleceniodawcę zasad ustalonych w niniejszej umowie lub za działania podjęte na podstawie niepełnych lub              
nieprawdziwych danych podanych przez Zleceniodawcę. 
15. Zleceniobiorca może przy wykonywaniu zlecenia współdziałać z współpracownikami, ekspertami, jak również            
może powierzyć wykonanie poszczególnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy innej osobie lub innemu             
podmiotowi (podwykonawcy), udzielając mu w tym zakresie zlecenia i pełnomocnictwa. 
16. Za działania współpracowników, podwykonawcy oraz w przypadku współpracy z ekspertami Zleceniobiorca            
odpowiada względem Zleceniodawcy za prawidłowe wykonanie zlecenia jak za swoje własne działania. 
17. Zleceniobiorca może być zastępowany przez inny podmiot wspomagający w zakresie świadczenia usług bądź              
postępowania podatkowego dotyczącego Zleceniodawcy. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje wyłączona jeżeli: 
1. Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania zapisów są nierzetelne, tj. nie odzwierciedlają faktycznego            
przebiegu zdarzeń podlegających wpisowi do księgi i ewidencji lub są wadliwe, tj. nie odpowiadają zasadom               
przewidzianym dla takich dokumentów w odrębnych przepisach. 
2. Zleceniodawca bez wiedzy Zleceniobiorcy dokonał zmian w księdze, ewidencjach, deklaracjach lub informacjach i              
spowodowało to wadliwe określenie wysokości podatku dochodowego, podatku VAT czy zaliczki. 
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną stronę dokumentów stanowiących podstawę           
dokonywania zapisów w księdze i ewidencjach, a także za ich kompletność. 
4. Zleceniobiorca nie miał wpływu na zaistniałe okoliczności, które doprowadziły do szkody i nie mógł ich przewidzieć,                 
przy zachowaniu należytej staranności. 
5. Łączna wysokość odszkodowania z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych Klientowi ograniczona będzie do kwoty              
ubezpieczenia. 
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§ 6 ZOBOWIĄZANIE ZLECENIODAWCY 

 
1. Zleceniodawca, w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania zlecenia, zobowiązuje się do: 
a) Właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania,           
przeprowadzanych transakcji; 
b) Przygotowania dla Zleceniobiorcy raz w miesiącu dokumentów źródłowych i innych materiałów niezbędnych do              
świadczenia usług z tym, że wszystkie dokumenty winny być przygotowane i dostarczone nie później niż do 7-go dnia                  
po miesiącu obrachunkowym. Jednakże dokumenty powinny być dostarczone na prośbę Zleceniobiorcy także w ciągu              
miesiąca w odstępach 7-dniowych, jeżeli wymagane jest to ze względu na wielkość przedsiębiorstwa Zleceniodawcy              
oraz dostarczenie dokumentacji jest potwierdzone ze Zleceniobiorcą telefonicznie lub drogą elektroniczną, jeżeli są             
wysyłane za pośrednictwem osób trzecich. 
c) Niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy, nie później jednak niż w dniu dostarczenia dokumentów, o             
okolicznościach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w tym w szczególności o wszelkich             
zdarzeniach powodujących zmiany w stanie oraz ilości składników majątkowych, w szczególności o zawarciu,             
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów, których jedną ze stron jest Zleceniodawca, zmianach w stanie zatrudnienia. 
2. Informacja o wysokości zobowiązań podatkowych, o której mowa w niniejszej umowie, będzie przekazywana              
Zleceniodawcy osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy, telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
3. Późniejsze niż określa umowa udostępnienie kompletu dokumentów księgowych do rozliczeń może spowodować             
nieterminowe ich zaksięgowanie oraz nieterminowe rozliczenie z Urzędami. 
4. W sytuacji ww. całkowitą odpowiedzialność karno-skarbową ponosi Zleceniodawca. 
 
 

§ 7 OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY 

 
1. Zleceniodawca oświadcza, że: 
a) W przypadku dostarczenia dokumentów księgowych (w całości lub części) z opóźnieniem, wynagrodzenie należne              
Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o 50% netto odnoszącym się do tych czynności. 
b) W przypadku dostarczenia dokumentów po 10 dniu miesiąca, po zamkniętym okresie rozliczeniowym             
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe sporządzenie i złożenie deklaracji. 
c) W przypadku sporządzania na życzenie podatnika dodatkowych analiz i opinii Zleceniobiorca pobierze dodatkowe              
wynagrodzenie wg odrębnych ustaleń dokonanych pomiędzy stronami. 
d) W przypadku sporządzania korekt deklaracji podatkowych z winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązuje się             
do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości określonej wg cennika. 
 
 
 

§ 8 PŁATNOŚCI 

 
1. Zleceniodawca uiszcza miesięczną opłatę Zleceniobiorcy w kwocie zł netto + VAT miesięcznie - abonamentowo, na                
podstawie wystawionej i dostarczonej na wskazany adres e-mail faktury VAT. 
2. Powyższa opłata wnoszona jest w terminie wskazanym na fakturze VAT. 
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3. Za usługi dodatkowe bądź za zwiększenie zakresu pracy, Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę zgodnie z               
ustaleniami w formie dokumentowej. Jednocześnie Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego             
podpisu. 
4. Akceptowanymi metodami płatności jest: 
a) Płatność przelewem na konto bankowe: 
BZWBK PL: 74 1090 1489 4000 0001 1074 8888 
b) Płatność przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT 
5. Rozliczenia dodatkowo wykonywanych usług, zleconych przez Zleceniodawcę będą rozliczane w stosunku do             
Zleceniobiorcy po otrzymaniu faktury. 
6. Aktualnie obowiązujące wynagrodzenie Zleceniobiorcy, może ulec przeliczeniu po upływie każdego roku zgodnie             
ze współczynnikiem inflacji, ogłoszonym przez Prezesa GUS. 
7. W razie istotnej zmiany stosunków gospodarczych każda ze stron może żądać zmiany postanowień niniejszej               
umowy w drodze negocjacji co do wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy. W przypadku nieosiągnięcia            
porozumienia każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia            
ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 
8. Za każdą dodatkową pracę w charakterze konsultacyjnym, za sporządzenie dodatkowych informacji czy odpowiedzi              
dla Klienta wychodzących poza schemat księgowy tj. np. wyszukiwanie informacji podatkowych lub prawnych dla              
Klienta, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie wg stawki obowiązującej w cenniku jako doradztwo             
prawno – podatkowe. 

 

§ 9 OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCI 

 
1. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana w terminie wyznaczonym w umowie bądź na podstawie wystawionej               
terminu płatności wynikającego z faktury, może zostać naliczona opłata w wysokości 50,00 zł netto z tytułu obsługi                 
nieterminowej płatności. 
2. Za opóźnienia w płatnościach, Zleceniobiorca będzie uprawniony również do naliczania odsetek ustawowych od              
dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do ich zapłaty bez konieczności               
odrębnego wezwania. 
3. W razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w niniejszej umowie, Zleceniodawca               
zobowiązuje się także do uiszczenia na rzecz Zleceniobiorcy wszelkich ewentualnych opłat dodatkowych            
stanowiących koszty podjętych działań windykacyjnych. 
4. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z             
płatnością za minimum dwa miesiące, jednocześnie nie ma obowiązku składania i rozliczania dokumentacji do czasu               
zapłaty należnego wynagrodzenia. 
5. W razie wypowiedzenia umowy na podstawienie zaniechań ze strony Zleceniodawcy, wszelkie konsekwencje             
prawne i finansowe rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym obciążają Zleceniodawcę, przy czym            
Zleceniobiorca zachowuje prawo do otrzymania zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie oraz             
wszelkich innych należności wynikających z niniejszej umowy, a także wynagrodzenia za Usługi wykonane do dnia               
wypowiedzenia umowy. 
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§ 10 ZAWIADOMIENIA 

Wszelkie informacje, żądania, uzgodnienia i wszelkie inne informacje związane z umową zawartą między             
Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą bądź jej realizacją powinny być sporządzane na piśmie i będą uznawane za               
skutecznie doręczone w momencie dostarczenia za potwierdzenie dostarczenia. Korespondencja powinna być           
kierowana na adres wyłącznie wskazany w łączącej umowie. 
 
 

§ 11 WYŁĄCZENIE Z OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż do obowiązków Zleceniobiorcy nie należy, opłacanie w jakiejkolwiek formie              
zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorca nie ma obowiązku rozliczenia dokumentów księgowych Zleceniodawcy, za okres w którym nie              
została dokonana terminowa zapłata z tytułu świadczenia usług przez Zleceniobiorcę oraz po rozwiązaniu umowy.              
Jeżeli wszystkie płatności zostaną uregulowane, Zleceniobiorca podejmuje czynności rozliczeniowe wg dokonanych           
wpłat, rozliczając koszty początkowo powstałe. 
a) Okres nierozliczony z tytułu braku dokonania płatności w stosunku do Zleceniobiorcy, również nie podlega               
pozostałym obowiązkom zawartym w niniejszej umowie, co jest jednoznaczne z wyłączeniem odpowiedzialności            
Zleceniobiorcy. 
3. W przypadku wydania dokumentacji w okresie roku podatkowego, Zleceniobiorca jest zwolniony z obowiązków,              
wynikających z niniejszej Umowy, dla wykonania których niezbędny jest dostęp do dokumentów wydanych             
Zleceniodawcy. 
4. Zleceniobiorca po zakończonym roku obrachunkowym zobowiązuje się przechowywać dokumentację księgową do            
momentu odebrania jej przez Zleceniodawcę, jednakże: 
a) Zleceniobiorca będzie pobierał opłatę w wysokości 50,00 zł netto / miesięcznie za każdy przechowywany               
segregator do czasu odebrania dokumentów. 
 
 

§ 12 POSTANOWIENIA WSPÓLNE 
 
1.   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu            
wypowiedzenia. 
3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. W przypadku śmierci Zleceniobiorcy, długotrwałej choroby lub zaistnienia innego zdarzenia skutkującego            
niemożliwością realizacji przez Zleceniobiorcę postanowień wynikających z niniejszej umowy doradca podatkowy           
…………..., z siedzibą w Krakowie, zobowiązuje się do kontynuacji obsługi Zleceniodawcy w oparciu o wynikające               
niniejszej umowy postanowienia. 
5. Strony stwierdzają, iż ustalenia dokonywane przy pomocy poczty elektronicznej e-mail pomiędzy osobami             
uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Strony spełniają wymóg formy pisemnej. 
6. Strony wyrażają wzajemnie zgodę na przetwarzanie przez drugą stronę, danych osobowych, podanych             
dobrowolnie w niniejszej umowie, jedynie w celu jej prawidłowej realizacji. 
7.   Strony oświadczają, iż dane te będą przetwarzane w ich siedzibach, podanych na wstępie umowy. 
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8. Każda ze stron ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia                     
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
9. Strony zobowiązane są zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznały się w związku z                 
wykonywaniem niniejszej Umowy, dotyczące w szczególności zasad ich współpracy oraz wszelkich informacji o             
Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy uzyskanych w okresie współpracy. 
10. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedziały się w związku                
z wykonywaniem zlecenia, chyba że druga strona zwolni ją pisemnie z tego obowiązku. Obowiązek zachowania               
tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu umowy. 
11. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, w której wg warunków obowiązkowego ubezpieczenia             
zawodowego Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielenia informacji i współpracy. Ustawowe prawo odmowy            
zeznań lub informacji pozostaje nienaruszone. 
12. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez strony polubownie,               
a w przypadku wyczerpania się tej możliwości przez sąd właściwy dla siedziby Wykonującego lub sąd przez niego                 
wybrany. 
13. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji              
niniejszej umowy. 
14. Usługi określone w paragrafach niniejszej umowy mogą być wykonywane w części lub całości przez               
Zleceniobiorcę lub przy pomocy osób trzecich (Partnerów) do wykonania wyżej wymienionych czynności na rzecz              
Zleceniodawcy 
15. Jeżeli pojedyncze postanowienia Umowy lub Warunków są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności                
pozostałych postanowień. Nieważny zapis zostaje wówczas zastąpiony przez zapis obowiązujący najbardziej zbliżony            
do celu Umowy lub Warunków. 
16. Jeżeli którekolwiek z postanowień lub informacji w cenniku są niezrozumiałe, dla wykluczenia wszelkich              
niejasności Zleceniodawca na własne życzenie może uzyskać pisemne wyjaśnienie. 
17. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści umowy. 
18. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o zmianie danych kontaktowych            
(adres, adres e-mail, numer telefonu). 
19. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nie wysłanie rozliczenia, w przypadku braku kontaktu ze              
Zleceniodawcą, mającego na celu weryfikację poprawności danych. 
20. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
21. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
22. Umowa została podpisana przez obydwie strony dobrowolnie. 
 
 
 
 
ZGODNIE PRZYJĘTO, ODCZYTANO I PODPISANO: 
 
Kraków, dnia ………………….………………………… 
 
 
 
 
........................................................... ….................................................. 
Zleceniodawca          Zleceniobiorca 
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ADRES DO DORĘCZEŃ ZLECENIODAWCA: 
 
E-MAIL  
 
 
 
ADRES  
 
 
 
ADRES DO DORĘCZEŃ ZLECENIOBIORCA: 
 
E-MAIL: 1. biuro@ksiegowosckrakow.eu 

2. wanda@karasinska.biz 
 
ADRES: Kancelaria Doradcy Podatkowego Wanda Karasińska 

ul. Szpitalna 7 lok 2, 31-024 Kraków 
 

godziny pracy biura: 
poniedziałek - piątek 
10:00 - 18:00 
przyjęcie stron po potwierdzeniu telefonicznym (+48697567807) lub       
mailowym (wanda@karasinska.biz) 
 
skrzynka podawcza (ul. Szpitalna 7) do dostarczania dokumentów        
dostępna:  
poniedziałek - piątek 11:00 - 18:00  
sobota 11:00 - 14:00 
 
udostępnienie dokumentów on-line na adres wanda@karasinska.biz      
(G Suite) 
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