


http://www.youtube.com/watch?v=-lY9Nl8QrOA 



Mateusz Tuński 
 
 

Umowa NIE dla freelancera. 



 

Umowa NIE dla freelancera. 

 

 

Czyli jaka ? 

 

 
niezabezpieczająca jego interesów. 



 

O czym tutaj usłyszysz ? 

 
1.  o zaletach zawierania umów w formie pisemnej; 

2.  o wyborze odpowiedniej umowy; 

3.  o kwestiach które często zapominamy dobrze 

uregulować w umowach. 



 

Po co freelancerowi umowa ? 

 



 

Po co freelancerowi umowa ? 

 
Żeby nie było niepotrzebnych stresów. 

 

 
Art. 247.  Kodeksu postępowania cywilnego 

 

Dowód ze świadków lub z przesłuchania stron przeciwko osnowie lub 

ponad osnowę dokumentu obejmującego czynność prawną może być 

dopuszczony między uczestnikami tej czynności tylko w wypadkach, gdy 

nie doprowadzi to do obejścia przepisów o formie zastrzeżonej pod 

rygorem nieważności i gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy 

sąd uzna to za konieczne. 



 

Jakie wybieramy umowy ? 

 

ZLECENIA O DZIEŁO O PRACĘ 



 

Umowa zlecenia vs Umowa o pracę 
 

1. Kto może być stroną ? 

2. Gdzie uregulowana ? 

3. W jakiej formie ? 

4. Kto ma wykonywać pracę ? 

5. Kogo mamy słuchać ? 

6. Ile mamy pracować ? 

7. Ile możemy zarobić ? 

8. Jakie mamy prawa i obowiązki ? 

9. Jaką ponosimy odpowiedzialność ? 

10.Jak możemy umowę rozwiązać ? 



 

Umowa o dzieło vs Umowa o pracę 
 

1. Kto może być stroną ? 

2. Gdzie uregulowana ? 

3. W jakiej formie ? 

4. Kto ma wykonywać pracę ? 

5. Kogo mamy słuchać ? 

6. Ile mamy pracować ? 

7. Ile możemy zarobić ? 

8. Jakie mamy prawa i obowiązki ? 

9. Jaką ponosimy odpowiedzialność ? 

10.Jak możemy umowę rozwiązać ? 



 

 



 

O czym często zapominamy ? 

 

 
o kwestiach poufności uzyskanych informacji. 

 

o kwestiach zakazu konkurencji. 

 

o kwestiach dotyczących praw autorskich. 

 



 

Jak chronić informacje poufne ? 

 

 
Przygotuj w umowie klauzulę poufności. 

 

Albo przynajmniej zastrzeż to w mailu 



 

Jak skutek ma klauzula poufności ? 

 

 
Osoba, która ujawnieni albo bezprawnie 

wykorzysta informacje poufne ma obowiązek 

naprawienia szkody albo wydania uzyskanych 

przez nią korzyści. 



 

Przykład  
 

W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu 

bezterminowo Wykonawca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej 

tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać w 

sposób bezpośredni lub pośredni informacji technicznych, 

technologicznych, programowych, handlowych, finansowych, 

statystycznych, pracowniczych, organizacyjnych, personalnych 

dotyczących Zleceniodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, w 

tym powierzonych Zleceniodawcy przez klientów albo kontrahentów, które 

Wykonawca uzyskał przy wykonywaniu Umowy o dzieło, chyba że stan 

tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie. 

 



 

Przykład  
 

W przypadku wezwania Wykonawcy przez uprawniony organ w 

przewidzianej prawem formie i treści do ujawnienia jakiejkolwiek informacji 

o której mowa powyżej, wezwana strona ujawni temu organowi jedynie 

informacje w zakresie wskazanym w wezwaniu i jednocześnie powiadomi 

drugą stronę o zaistniałej konieczności ujawnienia informacji poufnej. 

Jeżeli będzie to możliwe powiadomienie o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym powinno nastąpić przed udostępnieniem informacji 

uprawnionemu organowi. 



 

O czym pamiętać  

przy zakazie konkurencji ? 

 
O precyzyjnym określeniu: 

- okresu obowiązywania; 

- zakresu zakazu; 

- wynagrodzeniu. 

 



 

Przykład  

 
Niezależnie od unormowań właściwych przepisów w czasie trwania 

Umowy o dzieło i po jej ustaniu przez okres 1 roku obowiązuje zakaz 

konkurencji, który obejmuje powstrzymywanie się od wszelkiej działalności 

sprzecznej z interesem Zleceniodawcy w kraju i za granicą. Wykonywanie 

działalności konkurencyjnej może się przejawiać w szczególności w: 

• prowadzeniu na własny lub cudzy rachunek jakiejkolwiek 

konkurencyjnej działalności gospodarczej; 

• podejmowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 

jakiegokolwiek innego stosunku prawnego bezpośrednio lub 

pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub pod 

tytułem darmnym u innych przedsiębiorców konkurencyjnych w 

stosunku do Zleceniodawcy; 

 



 

Jakie prawa przysługują twórcy ? 

 
 

Autorskie prawa  

majątkowe  
 

Autorskie prawa  

osobiste 



 

Autorskie prawa majątkowe,  

czyli jakie ? 

 
twórcy (o ile ustawa nie przewiduje inaczej) 

przysługuje wyłączne prawo do korzystania z 

utworu i rozporządzania nim na wszystkich 

polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za 

korzystanie z utworu 



 

Autorskie prawa osobiste,  

czyli jakie ? 

 
1. Prawo do oznaczenia utworu swoim imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem albo do 

udostępnienia go anonimowo. 

2. Prawo do nienaruszalności treści i formy 

utworu oraz jego rzetelności wykorzystania. 

3. Prawo do decydowania o pierwszym 

udostępnieniu utworu publiczności 

  



 

Przykład  

 
Z chwilą otrzymania przez Wykonawcę całej sumy wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 5 umowy wraz z ewentualnymi odsetkami za 

opóźnienie, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe 

przysługujące Wykonawcy w stosunku do przedmiotu umowy na polach 

eksploatacji określonych zgodnie z art. 50 ustawy z 4.2.1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, tj. prawo do: 

• korzystania z pracy na własny użytek, 

• udostępniania osobom trzecim, 

• utrwalania, 

• trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, 

• wprowadzenia do pamięci komputera, 

• wyświetlania. 



 

Przykład  

 
Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów następuje bez 

ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

 

1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie, w tym celu 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, 

2. wprowadzanie do pamięci komputera, 

3. udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w 

wybranym miejscu i czasie, 

4. wprowadzanie do sieci Internet, sieci wewnętrznych zamawiającej, 

sieci telekomunikacyjnych (w tym WAP), 

5. tłumaczenie, przystosowanie i modyfikacja oraz dokonywanie innych 

zmian, 

6. działania marketingowe (reklama, promocja) podejmowane przez 

Zamawiającą i na jej rzecz. 



 

Przykład  

 
Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie rozpowszechniał i udostępniał 

w jakiejkolwiek formie Utworów i ich egzemplarzy osobom trzecim, a także 

informacji dotyczących etapu zaawansowania prac na Utworami, 

zastosowanych przy ich tworzeniu rozwiązaniach technicznych i 

informatycznych. Od niniejszego zobowiązania Wykonawcę – w 

odpowiednim zakresie – może zwolnić jedynie wyraźna zgoda 

Zamawiającej, żądanie uprawnionych organów i upublicznienie informacji 

przez Zamawiającą. 



 

Przykład  

 
1. Zakres licencji udzielonej na Program obejmuje: 

a)  terytorium Polski i jakiegokolwiek innego kraju; 

b)  okres od dnia .................... do dnia ....................; 

c)  .................... stanowiska komputerowe w siedzibie Licencjobiorcy; 

2.  Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy: 

a)  trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części 

przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki; 

b)  wprowadzać Programu do pamięci komputerów w większej liczbie, niż 

to wynika z niniejszej umowy; 

c)  wprowadzać jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w 

strukturze Programu w wersji wynikowej lub jej części; 

d)  stosować Programu albo jego części w innym programie; 

e)  udzielać osobom trzecim sublicencji ani przenosić na osoby trzecie 

praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

 



 

Dobra rada na koniec ? 

 
Nie oszczędzaj czasu na przygotowanie umowy, 

bo dzięki temu gdy pojawi się spór będziesz mógł 

spędzić czas efektywniej aniżeli sidząc na ławce 

przy sali rozpraw.* 

 

 

 
 

 

* Chyba, że ta oszczędność czasu ma polegać na zleceniu 

przeanalizowania i przygotowania umowy profesjonaliście ;) 



 

Zapraszamy do współpracy 

 

 

Mateusz Tuński 
mateusz.tunski@gmail.com 



szybkieumowy.pl to bezpieczny, łatwy w obsłudze oraz zaufany serwis,  
w którym każdy znajdzie bogatą bazę dokumentów  

stworzonych przez prawników i ekspertów 
oraz skorzysta z ich porad.  

 

www.szybkieumowy.pl 

biuro@szybkieumowy.pl 

tel. +48 531 297 595 
 

 


