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Umowa nr HWS.082-22/7-4-SM 

 

zawarta w dniu 17.01.2022 roku, w Szczecinie pomiędzy: 

 

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o z siedzibą w: 71-603 Szczecin, ul. Tadeusza Wendy 8, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292505, 

NIP: 8510207224, Regon: 000145052, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000,00, reprezentowaną przez: 

Ireneusza Nowaka – prezesa zarządu 

zwanego dalej Zleceniodawcą, 

a 

Dianą Marczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Diana Marczewska - marketing, treści, 

fotografia, z siedzibą w Zasiekach 31, 68-343 Brody, wpisanym do CEDIG pod numerem NIP 9282100874 oraz 

REGON 389945265 

działającą osobiście 

zwaną dalej Zleceniobiorcą 

 

łącznie zwani dalej Stronami, 

o następującej treści: 

§ 1 

Zakres umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest administrowanie stronami hali Netto Arena w serwisach społecznościowych 

Facebook i Instagram, zwanych dalej Profilami, zarządzanie kampaniami Facebook Ads oraz aktualizacja treści 

na stronie internetowej netto.arenaszczecin.pl na warunkach i zasadach określonych w dalszej części umowy. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie 

do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz 

aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

 

§ 2 

Obowiązki Zleceniodawcy 

 

1. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy dostęp do: 

a. posiadanych profili w serwisach społecznościowych pod adresami 

https://www.facebook.com/szczecinarena oraz https://www.instagram.com/nettoarena 

b. systemu zarządzania treściami strony netto.arenaszczecin.eu. 

c. konta reklamowego w systemie Facebook Ads 

2. Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy posiadane informacje i materiały foto/video o wskazanych 

przez siebie do promowania usługach, projektach i wydarzeniach związanych z operowaniem obiektem Netto 

Arena. 
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§ 3 

Obowiązki Zleceniobiorcy  

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się: 

a. prowadzić komunikację na Profilach od momentu podpisania niniejszej umowy do 31.12.2022 roku;  

b. planować komunikację działań prowadzonych przez operatora hali Netto Arena w porozumieniu 

i oparciu o informacje i sugestie udzielane przez Zleceniodawcę; 

c. publikować na profilach społecznościowych wymienionych w § 2 pkt. 1. treści w postaci tekstów, 

zdjęć, grafik, video i innych; angażować odbiorców do interakcji (reakcji, zamieszczania komentarzy, 

udostępniania postów, wirtualnego udziału w wydarzeniach); 

d. wykonywać relacje foto/video z wybranych wydarzeń odbywających się na hali Netto Arena; 

e. zarządzać Profilami, moderować komentarze i wiadomości; 

f. zarządzać kampaniami reklamowymi w systemie Facebook Ads w oparciu o powierzony budżet; 

g. przygotowywać miesięczne raporty z przeprowadzonych działań; 

h. niezwłoczne informować Zleceniodawcę o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu niniejszej umowy, 

i. sumiennie i należycie wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej umowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem dbałości o interesy Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez samego Zleceniobiorcę, jak i osoby, którym powierzył 

wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

3. W ramach wynagrodzenia wymienionego w § 5 pkt 1.  Na realizację zobowiązań wymienionych w § 3 pkt 

1. Zleceniobiorca przeznaczy 50 godzin miesięcznie.   

4. W przypadku gdy liczba godzin, o których mowa w pkt 3., będzie niewystarczająca do realizacji 

przedmiotu umowy, Zleceniobiorca poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. 

5. Za zgodą Zleceniodawcy i po przekroczeniu czasu, o którym mowa w pkt 3., Zleceniobiorca doliczy do 

wynagrodzenia wymienionego w § 5 pkt 1., kwotę proporcjonalną liczoną jako stawkę godzinową. 

6. Zleceniobiorca dopuszcza realizację dodatkowych usług nieuwzględnionych w § 1 niniejszej umowy 

na rzecz Zleceniodawcy na podstawie odrębnych zleceń. 

 

§ 4 

Prawa autorskie 

 

1. Każdorazowo z chwilą odbioru danego projektu automatycznie następuje przeniesienie 

na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do tego projektu. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniodawca może wykorzystywać projekty bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji w szczególności poprzez zwielokrotnianie każdą 
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znaną techniką, utrwalanie, wprowadzanie do obrotu, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie; 

wykorzystywanie w sieci Internet, w szczególności na portalu społecznościowym Facebook, w charakterze 

strony www, profilu, wykorzystywanie projektu lub poszczególnych utworów składających się na projekt 

w działalności promocyjnej, co w szczególności obejmuje zamieszczanie w dowolnych materiałach 

promocyjnych oraz określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony. Może 

je także przekazać na podstawie osobnej umowy na rzecz podmiotu trzeciego. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do projektów oraz zapewnia, że projekty 

nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, iż zapewni, poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w umowach 

ze swoimi współpracownikami lub podwykonawcami, nabycie przez siebie w odpowiednim terminie 

i zakresie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, które zgodnie z umową podlegają 

przeniesieniu na Zleceniodawcę. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada prawa do rozpowszechniania wizerunku osób, które występują 

w fotografiach i filmach publikowanych na Profilach a także, że ponosi wyłączną odpowiedzialność 

za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu ewentualnego naruszania ich prawa do wizerunku w związku 

z realizacją publikowanych materiałów. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią 

z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zleceniodawcy z tytułu praw do wizerunku, Zleceniobiorca pokryje 

wszelkie koszty i straty poniesione przez Zleceniodawcę w związku z pojawieniem się takich roszczeń. 

 

§ 5  

Wynagrodzenie  

 

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 

zł (trzydzieści tysięcy) złotych netto, płatne w 12 równych ratach na podstawie faktury wystawionej na 

koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy. 

2. Do raty wynagrodzenia doliczone zostanie 50,00 (pięćdziesiąt) złotych netto za każdą roboczogodzinę 

ponad zobowiązanie określone w § 3 pkt 1. 

3. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktur. 

4. Na koniec miesiąca obowiązywania umowy Zleceniobiorca przygotuje raport z wykonanych zadań, który 

będzie podstawą do wystawienia faktury. 

5. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 

6. Płatności będą dokonane na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od jej 

otrzymania przez Zleceniodawcę, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej 

"wykazem". Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana 

zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 
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7. Zleceniobiorca oświadcza, że zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny / nie 

jest zarejestrowany jako podatnik VAT / jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony*. Podstawa 

zwolnienia: na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.      * (niepotrzebne skreślić). 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich 

do projektów w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność stron z tytułu nienależytego wykonania umowy 

  

1. Jeżeli Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zleceniodawca może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zleceniodawca może od umowy odstąpić, także 

co do części przedmiotu umowy i żądać zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia w wysokości 300 zł netto. 

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego na zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 100 zł netto za każdy przypadek naruszenia. 

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną 

w wysokości 100 zł netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy wynosić 

będzie 14 dni, Zleceniodawca będzie żądać kary umownej w wysokości 300 zł netto albo od umowy odstąpić 

i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 600 zł netto. W przypadku anulowania zlecenia Zleceniobiorca nie 

będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę wykonaną w ramach anulowanego zlecenia. 

4. Zleceniobiorca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy, wynikającej ze świadczenia 

usług objętych niniejszą umową, ich wadliwości lub opóźnienia, jeżeli będą one skutkiem niedostarczenia 

w terminie lub dostarczenia przez Zleceniodawcę wadliwych informacji, wskazanych w § 2 ust.2 umowy. 

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 pkt. 1 

6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 
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§ 6 

Zachowanie tajemnicy 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno w czasie obowiązywania niniejszej 

umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszelkich informacji, w tym w szczególności technicznych, 

technologicznych, handlowych, organizacyjnych i finansowych Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązuje 

się, iż przedmiotową tajemnicę zachowują również wszelkie osoby, za których pośrednictwem 

Zleceniobiorca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę lub osobę, za której pośrednictwem Zleceniobiorca 

wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, opisanego w ust. 1 obowiązku, Zleceniodawca będzie 

uprawniony do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy oraz wszelkie oświadczenia w niej przewidziane lub pozostające 

w związku z nią wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych w drodze wzajemnych negocjacji, 

uwzględniając uzasadnione interesy każdej z nich. 

3. Gdyby jednak nie doszło do rozwiązania kwestii spornych w drodze negocjacji w terminie 30 dni każda ze 

Stron może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy według siedziby Zleceniodawcy. 

4. W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.zm.). 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

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

 

Zleceniodawca           Zleceniobiorca 

 


