
Zastrzeżenia:	  
Niniejsza	  umowa	  stanowi	  jedynie	  wzór	  umowy,	  jaka	  mogłaby	  być	  zawarta	  w	  pewnym	  abstrakcyjnie	  rozpatrywanym	  przypadku,	  umowa	  w	  całości	  ani	  
jej	  poszczególne	  punkty	  nie	  mogą	  być	  interpretowane	  jako	  wskazanie	  konkretnych	  rozwiązań	  dla	  stanów	  faktycznych	  w	  których	  niniejsza	  umowa	  lub	  
jej	   konkretne	   postanowienia	   będą	   używane.	   Autorzy,	   redaktorzy	   ani	   żadne	   inne	   podmioty	   nie	   ponoszą	   odpowiedzialności	   za	   jakiekolwiek	   straty	  
materialne	  lub	  osobiste	  związane	  z	  wykorzystaniem	  niniejszego	  wzoru	  umowy	  lub	  któregokolwiek	  z	  jego	  postanowień.	  

 
Umowa o świadczenie usługi dokumentacji fotograficznej 

 
zawarta w […..........................] w dniu […..........................] pomiędzy: 

 

[…..........................] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „[…..........................]” z 

siedzibą w […..........................], legitymującym się dowodem osobistym: 

Nr […..........................] PESEL[…..........................] NIP […..........................] 

zwanym dalej w umowie „Fotografem”, 

a  

 

[…..........................] zam. w […..........................], legitymującą się dowodem osobistym: 

Nr […..........................] PESEL[…..........................] NIP […..........................] 

zwanym dalej w umowie „Zleceniodawcą”, 
 

Art. 1 
 

Na zasadach opisanych w niniejszej Umowie Fotograf zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 
fotograficznej w maksymalnej ilości […] utworów fotograficznych na imprezie okolicznościowej 
[…..........................], która odbędzie się w dniu […..........................] w miejscu […..........................] 
oraz do wykonania fotografii portretowych w ilości […] (dalej: „Fotografie”). 
 

Art. 2 
1. W celu uniknięcia wątpliwości autorem Fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych jest Fotograf. 
2. Fotograf niniejszym przenosi prawa autorskie na polach eksploatacji w postaci 

zwielokrotniania i nieodpłatnego udostępniania egzemplarzy Fotografii w postaci cyfrowej 
oraz analogowej pod warunkiem zamieszczania informacji o Fotografie jako autorze utworu 
Fotografii na każdym egzemplarzu każdej Fotografii, zgodnie z przekazanymi 
egzemplarzami Fotografii w postaci cyfrowej. 

 
Art. 3 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy dla Fotografa wynosi 
[…..........................] zł (słownie […..........................]zł). Wynagrodzenie powiększone 
będzie o należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 3 dni od przekazania materiałów, o których mowa 
w art. 5. niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany przez Fotografa na fakturze lub 
gotówką za pokwitowaniem. 
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Art. 4 
1. W celu realizacji zlecenia Zleceniodawca zapewni nieodpłatnie Fotografowi:  

a. wstęp i możliwość swobodnego poruszania się po miejscu odbywania imprezy; 
b. dostęp do instalacji elektrycznej 230 V na potrzeby ładowania sprzętu. 

2. Wszelkie inne materiały oraz koszty wykonania zlecenia ponosi Fotograf. 
 
 
 Art. 5  
1. Fotograf, w ciągu trzech dni od dnia wykonania zlecenia przekaże egzemplarze Fotografii w 
wersji cyfrowej na płycie DVD.  
2. W ciągu tygodnia od przekazania egzemplarzy cyfrowych Fotografii, o których mowa w art. 
Zleceniodawca może wskazać Fotografie, których egzemplarze Fotograf wykona w wersji 
analogowej. W braku takiego wskazania, strony uznają, że wszystkie wykonane Fotografie zostaną 
wykonane w wersji analogowej. 
3. Strony ustalają następujące parametry odbitek analogowych: 
 a. portret: [   ], 
 b. zdjęcie grupowe: [   ], 
 c. zdjęcia niepozowane: [   ]. 
 

Art. 6. 
1. Fotograf zastrzega sobie możliwość komercyjnego wykorzystania jednej bądź większej 

ilości Fotografii i wizerunków osób uwidocznionych na Fotografii. 
2. Zleceniodawca niniejszym udziela nieodwołalnej zgody na posługiwanie się przez Fotografa 

wizerunkiem Zleceniodawcy w celach reklamowych, polegających na umieszczeniu 
egzemplarza takiej fotografii: (i) w witrynie siedziby Fotografa, (ii) na stronie internetowej 
fotografa (iii) w materiałach marketingowych Fotografa (portfolio). 

3. Zleceniodawca, na żądanie Fotografa, zobowiązuje się do wskazania osób, których 
wizerunki uwidocznione są na konkretnej Fotografii w celu możliwości kontaktu i 
uzyskania zgody na użycie wizerunku takiej osoby. 

4. Zleceniodawca niniejszym zobowiązuje się do nie cofania zgody na posługiwanie się przez 
Fotografa swoim wizerunkiem przynajmniej przez okres 3 (słownie: trzech lat) od daty 
wykonania Fotografii. 

5. Zleceniodawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci rabatu w wysokości [ ] 
procent, które potrącone będzie z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 niniejszej 
Umowy. Zleceniodawca niniejszym akceptuje potrącenie. 

6. W razie wycofania zgody, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w 
wysokości podwójnego rabatu. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie po 
przekazaniu egzemplarzy Fotografii do złożenia oświadczenia na piśmie o naruszeniu 
swoich dóbr osobistych przez wykonanie Fotografii. W braku takiego oświadczenia 
przyjmuje się, że Zleceniodawca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich 
roszczeń z tego tytułu. 

 
 



Zastrzeżenia:	  
Niniejsza	  umowa	  stanowi	  jedynie	  wzór	  umowy,	  jaka	  mogłaby	  być	  zawarta	  w	  pewnym	  abstrakcyjnie	  rozpatrywanym	  przypadku,	  umowa	  w	  całości	  ani	  
jej	  poszczególne	  punkty	  nie	  mogą	  być	  interpretowane	  jako	  wskazanie	  konkretnych	  rozwiązań	  dla	  stanów	  faktycznych	  w	  których	  niniejsza	  umowa	  lub	  
jej	   konkretne	   postanowienia	   będą	   używane.	   Autorzy,	   redaktorzy	   ani	   żadne	   inne	   podmioty	   nie	   ponoszą	   odpowiedzialności	   za	   jakiekolwiek	   straty	  
materialne	  lub	  osobiste	  związane	  z	  wykorzystaniem	  niniejszego	  wzoru	  umowy	  lub	  któregokolwiek	  z	  jego	  postanowień.	  

 
Art. 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawie 
Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
inne postanowienia prawa polskiego. 

Art. 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron. 

 
Art. 9 

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

Fotograf ............................................   Zleceniodawca  ......................................  


