
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 pozowanie za wynagrodzeniem 

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

 

[…..........................] zam. 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 „Modelem/Modelką*”, 
 

Art. 1 
 

Fotograf zobowiązuje się do wykonania nieograniczonej ilości utworów fotograficznych z 
wizerunkiem Modela/Modelki* a Model/Modelka* zobowiązuje się pozować (w dniu 
[…..........................] w miejscu wskazanym przez Fotografa i zgodnie z jego instrukcjami) do 
fotografii o charakterze portret/moda/akt/glamour* (dalej: „Fotografie”). 
 

Art. 2 
W celu uniknięcia wątpliwości autorem Fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych jest Fotograf. 
 

Art. 3 
Termin wykonania utworów fotograficznych opisanych w Art. 1 ustala się na dzień 
[…..........................]r. 
 

Art. 4 
Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy dla Modela/Modelki* stanowi: 
1. Wynagrodzenie w kwocie […..........................] zł (słownie […..........................]zł), 
2. Nagranie płyty DVD z kopiami 10 Fotografii wybranych przez Fotografa, która zostanie 
przekazana Modelowi/Modelce* w terminie [30 dni] od dnia sesji określonego w Art. 3.   
3. Wykonanie i przekazanie Modelowi/Modelce* 5 sztuk odbitek każdej z opublikowanych przez 
Fotografa Fotografii opisanych w Art.1. 
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 Art. 5  
 
Fotograf udziela Modelowi/Modelce* licencji na wykorzystanie kopii Fotografii zamieszczonych 
na płycie DVD przekazanej w wykonaniu niniejszej umowy przez Fotografa w celu zamieszczenia 
w portfolio Modela/Modelki* na stronie internetowej […..........................] oraz w innych celach 
niekomercyjnych, pod warunkiem zamieszczania informacji o Autorze utworu fotograficznego 
(Fotografie) na każdym egzemplarzu każdej Fotografii.  
 

Art. 6 
Model/Modelka* wyraża zgodę na rozpowszechnianie Fotografii, o których mowa w §1 niniejszej 
Umowy dla celów zarobkowych oraz promocyjno – reklamowych twórczości Fotografa, o ile 
publikacje bądź ich kontekst nie będą naruszały dóbr osobistych Modelki. W celu uniknięcia 
wątpliwości, Model/Modelka zobowiązuje się niezwłocznie po dniu sesji, najpóźniej jednak w dniu 
przekazania egzemplarzy Fotografii do złożenia oświadczenia na piśmie o naruszeniu swoich dóbr 
osobistych przez wykonanie zdjęć. W braku takiego oświadczenia przyjmuje się, że 
Model/Modelka nie zgłasza żadnych zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 
 

Art. 7 
Model/Modelka zobowiązuje się do niewycofywania zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez 
okres przynajmniej 30 lat od dnia sesji określonego w art. 3. W wypadku odwołania przez 
Modela/Modelkę* zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z zasadami określonymi w Art. 
6, Model/Modelka* będzie zobowiązany zapłacić Fotografowi karę umowną w wysokości [100.000 
PLN (słownie: sto tysięcy złotych)]. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia 
wyższego odszkodowania. 
 

Art. 8 
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie 
zobowiązania Fotografa wobec Modela/Modelki* z tytułu pozowania oraz wyrażenia zgodę na 
rozpowszechnianie Fotografii z wizerunkiem Modela/Modelki. 
  

Art. 9 
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. 10 

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

Art. 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Fotograf ............................................   Model/Modelka*  ......................................  


