
UMOWA O DZIEŁO  
 
Zawarta w dniu ………………... pomiędzy: 
 
ZAMAWIAJĄCYM – pełna nazwa zamawiającego, reprezentowanym przez: 
1.  imię i nazwisko 
a 
WYKONAWCĄ – Jackiem Nezdropą, zam. 99-400 Łowicz, ulica………….………………………………..  
 
§ 1. 
 
1.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w postaci: 
 - sprzedaż fotografii (tu nazwa imprezy, ilość zdjęć) 
-  do jednokrotnej / wielokrotnej publikacji zdjęć w dowolnych materiałach firmy, jednakże bez przeniesienia praw 
autorskich. 
1.2. Zakończenie dzieła powinno nastąpić najpóźniej do dnia …………….…..  r.  
1.3. Dzieło zostanie wykonane w całości z materiałów Wykonawcy i na jego koszt. 
1.4  Wykaz zdjęć stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (miniaturki zdjęć) 
 
§ 2. 
 
2.1 Wykonawca oświadcza, że dzieło opisane w pkt 1.1 jest wynikiem jego twórczości, stanowi utwór w rozumieniu 
prawa autorskiego.  
2.2 Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym 
niniejszą umową. 
2.3. Z chwilą dostarczenia utworu Wykonawca zezwala na publikację na następujących polach eksploatacji: 
a) strona internetowa firmy 
b) foldery promujące firmy 
c) inne – wymienić 
 
2.4. Każde ze zdjęć przekazanych przez Wykonawcę jest opatrzone jego imieniem i nazwiskiem (niekoniecznie tak musi 
być), a Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia zdjęć w całości łącznie z podpisem. W przypadku zamieszczania 
zdjęć kadrowanych Zamawiający umieszcza pod każdym ze zdjęć imię i nazwisko autora. 

 
§ 3. 
 
Za wykonanie dzieła i zezwolenie na publikację na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 2 otrzymuje wynagrodzenie 
w kwocie ………….zł brutto ( słownie …………………………………………….)  
w terminie do dnia - ………………..r. płatne przelewem. 
 
§ 4. 
 
W przypadku przekazania zdjęć innemu podmiotowi, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 
odszkodowania w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każde przekazane zdjęcie.  
 
 
§ 5. 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 6. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz kodeksu cywilnego 
 
§ 7. 
 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 


