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Cześć! Poniższa checklista powstała dla subskrybentów Sprytnego Newslettera.  
8 kroków, które Ci proponuję, sprawdzi się zwłaszcza w przypadku weryfikowania bądź 

renegocjowania umów na prowadzenie działań SEO. 

1. Rodzaj umowy 
o umowa o dzieło zakłada prowadzenie działań, które mają na celu 

uzyskania konkretnego rezultatu (który można zdefiniować, opisać, 
zmierzyć itd.) 
vs. 

o umowa świadczenia usług bazuje na starannym działaniu,  
czyli wykonaniu konkretnych prac. 

 
Podchodząc do negocjacji warto pamiętać, że z puntu widzenia Zleceniodawcy 
ważne jest wypracowanie efektów jednak specyfika działań SEO i konieczność 
prowadzenia kampanii w środowisku, którym zarządza jedynie Google  
w zasadzie uniemożliwia udzielenie np. gwarancji osiągnięcia określonych 
pozycji w wyszukiwarce dla konkretnych fraz itp. Warto bardzo dokładnie 
analizować zapisy bazujące na zapewnieniu uzyskania i utrzymania pozycji, 
poziomu ruchu z wyszukiwarki czy konwersji.  
 
2. Przedmiot umowy i zakres prac 
Sam zapis dotyczący tego, że Zleceniobiorca zobowiązuje się pozycjonować 
domenę jest mało precyzyjny. Prace analityczne, tworzenie zaleceń 
optymalizacyjnych, przygotowywanie rekomendacji w zakresie wdrażanych 
zmian, analizy słów kluczowych, konsulting, spotkania projektowe, tworzenie i 
dostarczanie treści, pozyskiwanie odnośników, raportowanie itp.… katalog 
działań może być bardzo szeroki.  
 
Warto więc szczegółowo określić: 

o jakie prace będą realizowane, 
o jaki będzie ich zakres,  
o jaka częstotliwość  
o sposób raportowania po wykonaniu. 

 
Dla przykładu, jeśli jednym z kluczowych elementów będzie np. wykonanie 
audytu i przygotowanie zaleceń optymalizacyjnych to warto dookreślić: 

ú w jakim terminie będą prowadzone analizy,  
ú w jakiej formie zostaną przekazane rekomendacje,  
ú czego będą dotyczyły,  
ú która ze Stron zobowiązuje się wdrożyć konkretne zalecenia oraz  
ú czy Zleceniobiorca przewiduje wspólne omówienie wyników  

i zweryfikowanie poprawności wprowadzonych na stronie zmian? 
 

3. Obowiązki i zobowiązania każdej ze stron 
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W umowie warto definiować nie tylko to do czego zobowiązuje się: 
o Zleceniobiorca, ale również i  
o Zleceniodawca  
(bo zwłaszcza w przypadku działań SEO ścisła współpraca jest niezbędna 
do wypracowania satysfakcjonujących rezultatów).  

 
Precyzyjne określenie zadań każdej ze stron pozwoli uniknąć nieporozumień 
np. co do tego kto jest odpowiedzialny za wdrożenie zmian, która ze stron 
tworzy content, czy i na jakich zasadach następuje akceptowanie 
publikowanych materiałów, z jakim wyprzedzeniem właściciel witryny 
zobowiązuje się przekazywać informacje o planowanych, poważnych 
zmianach itd.  
 

4. Raportowanie wykonanych prac i ich efektów 
Samo zobowiązanie się Zleceniobiorcy do raportowania to trochę za mało. 
Między innymi dlatego że pod tym pojęciem możemy rozumieć tak 
naprawdę bardzo szeroki albo bardzo wąski zakres działań.  
 
Warto precyzyjnie umówić się i zapisać: 

o co dokładnie będzie raportowane ? 
o z jaką częstotliwością? 
o czy raport będzie zawierał informacje, np. o liczbie przepracowanych 

godzin? 
o czy pojawi się informacja o tym jak zmienił się ruch organiczny?  
o jak zmieniła się widoczność serwisu?  
o jak ruch organiczny konwertuje?  
o czy wskazane będą pozyskane linki? 

 
Dodatkowo istotna jest forma raportów – suche dane, nieopisane zrzuty z 
narzędzi, wykresy bez legendy - takie wskazania bez choć kilku słów 
komentarza niewiele powiedzą na temat tego czy faktycznie „idziemy w 
dobrym kierunku”. Dopisanie uwag i sugestii, dalsze kroki, dodatkowe 
rekomendacje również będą wartościowe.  

5. Płatność i sposób rozliczenia  
Warto precyzyjnie określić składowe całościowego budżetu  
i wyszczególnić za co dokładnie pobierana jest opłata: 

o jaki procent wynagrodzenia przeznaczany jest na prace projektową  
o jaki np. za pozyskiwanie odnośników czy tworzenie treści 

 
W zależności od konstrukcji umowy i od tego jakie działania będą 
realizowane można umówić się na to, że wynagrodzenie będzie składało się 
z części stałej i części zmiennej (której wysokość uzależniona np. od liczby 
przepracowanych godzin czy od liczby godzin konsultingowych 
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które będą wykorzystane przez klienta np. na działania dodatkowe takie jak 
dedykowane szkolenia, dodatkowe analizy itd.).  

6. Czas trwania, sposób i termin wypowiedzenia, możliwość 
zerwania umowy 
W mojej ocenie dobrą praktyką jest zawieranie umów na czas 
nieokreślony. Działa tutaj prosta zasada: jeśli obie strony są zadowolone z 
przebiegu współpracy i z realizacji zadań to będą chciały ze sobą 
współpracować. „Podtrzymywanie umowy na siłę” czy bardzo długi, z góry 
narzucony czas trwania (typu 24 czy 36 miesięcy) jest ryzykowny dla każdej 
ze Stron.  

Jednomiesięczny okres wypowiedzenia jest wystarczający do tego by 
zakończyć zaplanowane działania oraz porozumieć się w kwestii rozwiązania 
współpracy i wymiany niezbędnych materiałów.  

Możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku, gdy dojdzie do jakiegoś rażącego naruszenia postanowień 
umowy wynika z samego kodeksu cywilnego. Warto w umowie wpisać jakie 
okoliczności rozumiemy jako te szczególnie mocno naruszające wspólne 
postanowienia (mamy tu na myśli np. brak raportowania działań czy ich 
nierealizowanie jak również np. brak uregulowania płatności za usługę).   

7. Skutki rozwiązania umowy 

Zapisy odnoszące się do skutków rozwiązania umowy będą ułatwiały 
jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości związanych np. z tym: 

o co stanie się z linkami pozyskanymi w czasie współpracy,  
o jaki będzie status treści przekazanych Klientowi oraz co z prawami 

autorskimi do tychże tekstów,  
o w tym miejscu warto również określić ewentualne zobowiązania stron 

co do zachowania poufności, zwrotu materiałów czy usunięcia 
dostępów do narzędzi.  
 

8. Konsultacje ze specjalistami i negocjacje 
Wszelkie umowy co do zasady warto konsultować z prawnikami. Często 
zapominamy jednak o tym by korzystać również z pomocy  
i doświadczenia innych specjalistów, którzy znakomicie znają dany temat 
"#$%  
Jeśli planujemy podpisanie umowy SEO a mamy zaprzyjaźnionego lub 
poleconego specjalistę SEO to warto poprosić go o to by zerknął na naszą 
umowę i podzielił się swoimi ewentualnymi wątpliwościami. 
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Dodatkowo, jeśli jakikolwiek zapis będzie dla nas nie do końca jasny  
lub satysfakcjonujący warto porozmawiać z agencją, która projekt takiej 
umowy przygotowała, na temat tego czy dany zapis można w jakiś sposób 
zmodyfikować. 

Pamiętajmy o tym, że umowy zawierają ludzie z ludźmi więc warto negocjować  
i warto porozumieć się co do ostatecznego kształtu tej umowy, która będzie miejmy 
nadzieję, zapowiedzią bardzo dobrej i efektywnej współpracy &'() 

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych  
z umowami SEO, jestem do Twojej dyspozycji &'()  
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