
 

 

Umowa zlecenie nr CNK 

zawarta w Warszawie, w dniu … 2022 r., 

nr wniosku … 

zwana dalej „Umową” 

 

pomiędzy:  

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez 

Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313, NIP 701-002-51-69, 

reprezentowanym przez: 

……, na podstawie pełnomocnictwa z dnia … 

zwanym dalej „CNK”,  

a 

….,  

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, 

 

zwanymi także dalej oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022 poz. 1710 ze zm.), postanowienia przedmiotowej ustawy nie znajdują zastosowania do niniejszej 

Umowy. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest współpraca influencerska obejmująca opracowanie treści i 

publikację na kanałach social media Zleceniobiorcy, podejmującą temat mitów 

dotyczących zmian klimatycznych w kontekście wystawy i programu edukacyjnego 

„Przyszłość jest Dziś” (dalej zwane: „Zleceniem”). 

2. Zlecenie obejmuje w szczególności opracowanie scenariusza publikacji filmowej, 

przygotowanie treści oraz ujęć filmowych, w tym nagrania w scenerii wystawy 

obejmujących eksponaty tematycznie powiązane, montaż i publikacja na wszystkich 

kanałach social media będących w dyspozycji Zleceniobiorcy, z uwzględnieniem informacji 

zawartych w załączniku nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku 

nr 3 (zapytanie ofertowe).  

3. Zlecenie zostanie wykonane przez Zleceniobiorcę zgodnie z poniższym harmonogramem: 



   
 

 
 

a. Opracowanie scenariusza do dnia 30 października 2022 r.; 

b. Nagrania eksponatów w CNK – w pierwszej połowie listopada; 

c. Oddanie zmontowanego wideo do akceptacji - nie później niż 20 listopada 2022 r.; 

d. Publikacja – nie później niż w dniu 23 listopada 2022 r. 

4. Termin może ulec zmianie jeśli Umowa z wybranym Zleceniobiorcą zostanie podpisana 

później niż w dniu 10 listopada 2022 r. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji 

Umowy, będą przekazywane przez CNK w trybie roboczym na adres e-mail 

Zleceniobiorcy: ………………………….. 

5. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-

informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku 

(nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-

informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie 

edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii 

cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu 

„Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między 

Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik. 

 

§ 2 

Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu 

Umowy oraz zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych Umową sumiennie i z 

najwyższą starannością. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że: 

1) zawierając Umowę nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym  

w szczególności praw własności intelektualnej, 

2) zrealizuje Umowę osobiście, 

3) realizując Umowę nie będzie naruszał dobrych obyczajów i dobrego imienia CNK. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych od CNK lub innych podmiotów, w związku z wykonywaniem Umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez CNK 

materiałów i informacji w innych celach niż na potrzeby wykonania Umowy oraz jest 

zobowiązany do ich zwrotu CNK najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy.  

5. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w 

szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 



   
 

 
 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2022, poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 

6. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3 

powyżej, zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię, nazwisko i firmę1.  

7. W ramach wynagrodzenia wskazanego w Umowie, Zleceniobiorca wyraża zgodę na 

utrwalanie jego wizerunku dowolną techniką, a następnie odtwarzanie i 

rozpowszechnianie jego wizerunku w całości lub we fragmentach oraz do 

wykorzystywania przez CNK tego utrwalenia na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych CNK. CNK uzyskuje prawo do korzystania z utrwalenia wizerunku 

Zleceniobiorcy w zakresie wskazanym powyżej od chwili jego utrwalenia na okres trzech 

lat.  

8. Zleceniobiorca oświadcza, że nie figuruje na listach w związku z brzmieniem art. 7 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 835). 

 

§ 3 

Zobowiązania CNK 

CNK zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą przy wykonywaniu Zlecenia w 

zakresie udzielania wyjaśnień i udostępnienia posiadanych materiałów niezbędnych do 

jego wykonania. 

 

§ 4 

Okres obowiązywania 

1. Zlecenie zostanie zrealizowane przez Zleceniobiorcę w terminie do dnia 31 grudnia 2022 

r. 

2. W razie stwierdzenia przez CNK, że Zlecenie jest wykonywane niezgodnie z Umową, CNK 

będzie uprawnione do wskazywania na bieżąco poprawek lub uzupełnień do 

wykonywanych czynności. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego 

stosowania się do wskazówek CNK. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę, w 

 
1 Jeżeli Zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą 



   
 

 
 

tym także realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią lub celem, CNK może odstąpić od 

Umowy w terminie 7 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu do wykonania 

Przedmiotu Zlecenia zgodnie z umową. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy 

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ……….zł brutto/netto (słownie złotych brutto/netto: ………….) w 

oparciu o stawkę w wysokości ……. brutto/netto (słownie złotych brutto/netto: …….) za 

jedną godzinę realizacji Zlecenia, które zostanie powiększone o właściwą stawkę podatku 

VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury VAT2. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy na 

podstawie prawidłowo wystawionego i dostarczonego do CNK rachunku/fakturze. Wzór 

rachunku stanowi załącznik nr 1 do Umowy3.  

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie prawidłowej realizacji Zlecenia 

przez osobę z ramienia CNK wskazaną w § 9 ust. 1 Umowy. 

4. CNK wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej i przesyłanie na 
adresy: faktura@kopernik.org.pl4 oraz katarzyna.lang@kopernik.org.pl .  

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez CNK prawidłowo 

wypełnionego rachunku/faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia 

rachunku bankowego CNK. 

6. Zleceniobiorca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu 

wynagrodzenia na inny podmiot lub osobę fizyczną. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszystkie roszczenia 

Zleceniobiorcy i nie podlega zmianie i waloryzacji. 

8. W przypadku niewykorzystania przez CNK w okresie obowiązywania Umowy całości 

kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zleceniobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia. 

9. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest pokrywane z projektu „Kampanie edukacyjno-

informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku 

(nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-

informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie 

 
2 Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest podatnikiem VAT 
3 Jeżeli Zleceniobiorca jest osobą fizyczną 
4 Jeżeli Zleceniobiorca prowadzi działalność gosp. 



   
 

 
 

edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii 

cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu 

„Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem 

Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik. 

10. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia 

z tytułu realizacji Umowy z wyżej wymienionych środków. 

11. CNK oświadcza, że do zapłaty wynagrodzenia stosuje zasadę (split-paymentu) określoną w art. 

108a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931). 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie lub inny rachunek bankowy 

wskazany pisemnie przez Wykonawcę do zapłaty wynagrodzenia, w dniu w którym zapłata będzie 

należna Wykonawcy, będzie rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Wykaz), o którym mowa w art. 

96b ustawy o podatku od towarów i usług.  

13. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, CNK 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i według swojego wyboru: 

1) wstrzyma płatność do czasu wskazania pisemnie przez Wykonawcę rachunku bankowego 

znajdującego się w Wykazie lub 

2) dokona zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w Wykazie, przy czym o 

swojej decyzji niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

14. W przypadku wstrzymania przez CNK płatności na rzecz Wykonawcy z przyczyn wskazanych w 

ust. 13 powyżej, CNK nie będzie zobowiązane do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności za 

okres od dnia powzięcia przez CNK wiadomości o niespełnianiu przez rachunek Wykonawcy 

warunków określonych w ust. 12 powyżej, do dnia wskazania przez Wykonawcę prawidłowego 

rachunku.  

15. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy jest czynnym, prawidłowo zarejestrowanym 

podatnikiem podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zawiadomienia o tym fakcie CNK w formie pisemnej, w 

terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę jego statusu.5 

 

 

§ 6 

Odpowiedzialność 

1. W razie stwierdzenia przez CNK, że przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z 

Umową, CNK będzie uprawnione do wskazywania na bieżąco poprawek lub 

 
5 Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest podatnikiem VAT 



   
 

 
 

uzupełnień do wykonywanych czynności. Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

niezwłocznego stosowania się do wskazówek CNK. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, CNK może 

dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Zleceniobiorcę, w tym także realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią lub celem, 

CNK może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia upływu terminu określonego 

w wezwaniu do wykonania Przedmiotu Zlecenia zgodnie z umową. 

 

§ 7 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w takim stopniu, w jakim jest to wynikiem działania siły wyższej. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności takie zdarzenia jak klęski naturalne, w tym między innymi 

trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, epidemie, katastrofy budowlane, działania osób 

trzecich, w tym organów państwowych albo samorządowych. Okoliczności zaistnienia siły 

wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.  

2. Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań 

wynikających z Umowy zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu siły 

wyższej, jednocześnie uprawdopodabniając jej zaistnienie i określając jej wpływ na 

wykonanie zobowiązań. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie 

pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, w stopniu, w jakim jest to możliwe oraz będzie 

poszukiwać wszelkich alternatywnych środków działania umożliwiających realizację 

Umowy.  

3. Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o zakończeniu działania siły wyższej 

i będzie kontynuować realizację Umowy. 

  

§ 8 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w związku  

z realizacją Umowy, z wyjątkiem obowiązku ich ujawnienia na podstawie przepisów  

o udostępnianiu informacji publicznej. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania pełnej poufności danych przekazanych  

do wykorzystania i przetworzenia przez CNK. Poza tym wszelkie informacje i dokumenty 



   
 

 
 

udostępnione przez CNK mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji 

przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępniane stronom trzecim bez pisemnej zgody 

CNK. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony CNK jest Pani Katarzyna Lang; 

adres e-mail: katarzyna.lang@kopernik.org.pl  

2. Spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby CNK. 

3. CNK oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych, określone 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., w zakresie 

danych osobowych Zleceniobiorcy, który jest osobą fizyczną, także jeśli prowadzi 

działalność gospodarczą. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Następujący załącznik stanowi integralną część Umowy: 

a) Załącznik nr 1 - wzór rachunku; 

b) Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

c) Załącznik nr 3 – zapytanie ofertowe  

 

 

 

 

CNK         Zleceniobiorca 

 


