
UMOWA ZLECENIA

Zawarta w dniu …................... w............................. pomiędzy:

(1)

…..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 

a

(2)..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§ 1.

Zakres zlecenia

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na:

a) zredagowaniu  tekstów  do  dzieła

….............................................................................................

b) zarządzaniu tekstami;

c) sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową

tekstów;

d) współpracy z pozostałymi osobami przy realizacji projektu 

e) dbałości o spójność projektu z założeniami Zleceniodawcy.

§ 2.

Czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / obowiązuje

od dnia jej podpisania do dnia . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Zlecenie  uważa  się  za  Wykonane  w  momencie  zakończenia  wszystkich  czynności

opisanych w § 1 ust.1  i zaakceptowaniu wszystkich czynności przez Zleceniobiorcę mailowo

lub pisemnie na adres Zleceniobiorcy. 
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§ 3.

Oświadczenie stron

1.Zleceniobiorca  oświadcza,  że  posiada  stosowne  kompetencje  i  doświadczenie

umożliwiające mu realizację przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu przepisy prawa, w tym branżowe kodeksy etyki

zawodowej i stosowne standardy, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  znane  mu  są  przepisy  z  zakresu  prawa  autorskiego  i

zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4.  Zleceniodawca będzie współpracował ze Zleceniobiorcą przekazując mu wszelkie dane i

informacje niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, a Zleceniobiorca będzie regularnie

informował Zleceniodawcę o wynikach swoich działań. 

§ 4.

Odbiór dzieła i wadliwe wykonywanie

1. Zleceniodawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zawiadomienia o wykonaniu dzieła jest

zobowiązany przyjąć dzieło bądź wskazać, jakie zgłasza zastrzeżenia, co do jego wykonania

oraz  wyznaczyć  termin,  w  którym  dzieło  ma  zostać  poprawione  bądź  uzupełnione.  Po

bezskutecznym upływie terminu wskazanego na początku niniejszego ustępu uznaje się, że

Zleceniobiorca przyjął dzieło bez zastrzeżeń.

2. Wady dzieła są usuwane przez Zleceniobiorcę nieodpłatnie w terminie ustalonym przez

Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę. 

3. Wady dzieła określone w umowie to wady obniżające wartość utworu lub jego fragmentu: 

• błędy stylistyczne, językowe, gramatyczne, 

• błędy w formatowaniu tekstu (jeżeli wcześniej  Zleceniodawca  dostarczył wytyczne

formatowania tekstu), 

• błędy merytoryczne (w tym błędy logiczne i błędy rzeczowe dotyczące treści utworów

lub fragmentów utworów, czyli  brak zrozumienia istoty faktów, wydarzeń, zjawisk

oraz  związków  i  zależności  między  nimi,  niewłaściwe  użycie  pojęć,  określeń,

terminów, definicji, nazwisk i nazw, a także ich błędny zapis, zniekształcenie cytatów,



niezgodność  treści  z  tytułem  utworu  lub  fragmentu  utworu,  rozdziału  lub

podrozdziału), 

• niespełnienie wymagań i ustaleń określonych w drodze korespondencji mailowej.

4. Wadami dzieła nie są: 

• konieczność przebudowy lub przygotowania tekstu od nowa, jeżeli  Zleceniodawca

zmienił  zaakceptowany  wcześniej  plan  lub  założenia  badawcze  utworu  lub  jego

fragmentu, 

• błędy w formatowaniu tekstu (jeżeli Zleceniodawca nie dostarczył wytycznych 

formatowania tekstu). 

§ 5.

Wykonywanie zlecenia

1.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  działać  z  należytą  starannością  oraz  według  poleceń

 i instrukcji Zleceniodawcy.

2.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki swojego działania lub zaniechania

w ramach wykonania niniejszej Umowy, jak również za powstałą zwłokę - jeżeli skutki te

będą  następstwem  niedostarczenia  przez  Zleceniodawcę  wymaganych  informacji

i  dokumentów  albo  jeżeli  Zleceniodawca  nie  poinformuje  Zleceniobiorcy  o  faktach

i okolicznościach mających lub mogących mieć związek z przedmiotem zlecenia, o których

Zleceniobiorca nie mógł się dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności. 

3.  Zleceniobiorca  nie  może  powierzyć  wykonania  zlecenia  osobie  trzeciej  bez  pisemnej

zgody Zleceniodawcy. 

§ 6.

Wynagrodzenie i zwrot kosztów

1. Za wykonanie zlecenia o przedmiocie określonym w § 1.1. powyżej Zleceniobiorcy

przysługuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 8000 zł brutto i wynagrodzenie

dodatkowe w wysokości 8% uzyskanej ceny brutto każdego sprzedanego egzemplarza

utworu.

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wypłacone zostanie w następujący sposób:

3. 20% umówionego wynagrodzenia podstawowego (tj. kwota 2000 zł brutto) tytułem

zaliczki, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 
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4. Pozostała  część  (całość)  wynagrodzenia  sukcesywnie  po  potrąceniu  wypłaconej

zaliczki, w miarę postępów wykonania dzieła.

5. Każda część wynagrodzenia zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia

dzieła przez Zleceniobiorcę,  przelewem na konto Zleceniobiorcy. Za datę płatności

uważa  się  datę  złożenia  przez  Zleceniodawcę  polecenia  przelewu  w  banku,

prowadzącym rachunek Zleceniodawcy. 

6. Wynagrodzenie  dodatkowe  zostanie  wypłacone  na  podstawie  obliczenia

dokonywanego  kwartalnie  i  przekazywanego  Zleceniobiorcy  w  ciągu  30  dni  po

upływie każdego kwartału, przy czym pierwsze rozliczenie ze Zleceniobiorcą nastąpi

po pierwszych trzech miesiącach od przystąpienia do rozpowszechniania nakładu. 

7. Zleceniobiorca  ma  prawo  zatrzymać  50%  zaliczki  (tj  kwota  1000  zł  brutto)  bez

względu na  czas i tryb rozwiązania Umowy, tytułem poniesionych kosztów.  

§ 7.

Wypowiedzenie

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie, na piśmie pod

rygorem nieważności. W takim przypadku Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy poniesione

koszty  oraz  zapłaci  część  wynagrodzenia  odpowiadającą  czynnościom wykonanym przez

Zleceniobiorcę do dnia otrzymania wypowiedzenia. 

2. Zleceniobiorca może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie, na piśmie pod

rygorem nieważności. Zleceniodawca może w takim przypadku dochodzić od Zleceniobiorcy

naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 8.

Prawa autorskie

1. Z chwilą otrzymania przez Zleceniobiorcę całej sumy wynagrodzenia, o którym mowa  

w  §  6.  ust.  1  na  Zleceniodawcę  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe  przysługujące

Zleceniobiorcy w stosunku do utworów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej

umowy  (w  szczególności  haseł  reklamowych  i  innych  tekstów)  na  wszystkich  polach

eksploatacji,  określonych zgodnie z ustawą z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 5.04.2017 poz. 880 ze zm.) bez konieczności zapłaty Zleceniobiorcy

dodatkowego  wynagrodzenia.  Od  tego  momentu  Zleceniodawca  ma  prawo do  wyłącznej

eksploatacji tych utworów w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych.



2. Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę uprawnienia do wykonywania zależnych praw

autorskich w stosunku do utworów powstałych na gruncie niniejszej umowy.

3. Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia Zleceniodawcę, że zakres posiadanych przez niego

autorskich praw majątkowych jest wystarczający do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy

i  zbycia  autorskich  praw majątkowych do utworów powstałych na gruncie  wykonywania

niniejszej umowy i w zakresie uregulowanym niniejszą umową.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zapisy  § 4  ust. 1-3 mają zastosowanie

do utworów powstałych do momentu rozwiązania umowy.

§ 9.

Poufność

1. Strony umowy zobowiązują do zachowania w poufności wszelkich informacji, materiałów

(w tym wynikających z realizacji umowy), i danych dotyczących drugiej Strony, z którymi

zapoznały się w związku z realizacją  niniejszej  Umowy („informacje poufne”).  Niniejsze

zobowiązanie wiąże Strony umowy bezterminowo. 

2.  W czasie  trwania  niniejszej  umowy Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  nie  ujawniać  bez

zgody  Zleceniodawcy  informacji  i  danych  od  niego  uzyskanych  i  dotyczących  jego

działalności,  w  tym  informacji  o  wysokości  wynagrodzenia  otrzymanego  przez

Zleceniobiorcę za wykonanie usług objętej niniejszą umową. 

3. W przypadku korzystania przez Strony przy realizacji niniejszej umowy w jakikolwiek

sposób  z  usług  innych  osób  lub  podmiotów,  ujawnienie  im  informacji  poufnych  może

nastąpić tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przez te osoby lub podmioty zleconych

czynności.  W  takim  przypadku  każda  ze  Stron  odpowiada  wobec  drugiej  Strony  za

zachowanie poufności przez te osoby lub podmioty. 

4. W przypadku naruszenia przez którąś ze Stron zobowiązań wynikających z postanowień

niniejszego paragrafu, druga Strona ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogólnych  określonych  Kodeksem  cywilnym  oraz  do  rozwiązania  niniejszej  umowy  bez

wypowiedzenia.

§ 10.

Doręczenia

1.  Wszelkie  doręczenia  związane  z  wykonaniem niniejszej  Umowy dokonywane będą  na

poniżej podane adresy:
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      (a) do Zleceniodawcy:

           (b) do Zleceniobiorcy:

2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych

danych  teleadresowych.  W  razie  zaniechania  tego  obowiązku  korespondencja  pomiędzy

Stronami zaadresowana zgodnie z ustępem powyższym traktowana będzie jako skutecznie

doręczona.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1.Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej

pod rygorem nieważności. 

2.  Jeżeli  którekolwiek z postanowień niniejszej  Umowy uznane zostanie za nieważne lub

prawnie  wadliwe,  pozostałe  postanowienia  pozostają  w  mocy  w  najszerszym  zakresie

dopuszczalnym przez prawo.

3.  Wszelkie  spory  wynikające  lub  związane  z  niniejszą  Umową,  których  nie  można

rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla

siedziby Zleceniodawcy.

4.  Niniejsza  Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  

po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca:      Zleceniobiorca:

________________________      ________________________

                 (podpis) (podpis)


