
UMOWA Z FILMOWCEM 

 

zawarta w dniu …………………… w ……………….………. (podać miejscowość zawarcia umowy)  

pomiędzy:  

………………… 

zamieszkałą: ………………… 

PESEL: ………………… 

e-mail: ………………… 

telefon: ………………… 

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  

a  

……………………………………………….. (imię i nazwisko)  

Zamieszkałą/łym: ………...………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)  

PESEL: …………………………………….. 

telefon: ……………………………………...  

e-mail: ……………………………………….  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  

o następującej treści:  

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, którego przedmiotem 

jest przeprowadzenie reportażu filmowego/ zebranie materiału montażowego do filmu z (nazwa 

eventu lub zlecenia) ………………… z udziałem (lub nie) Zamawiającego, zwanego dalej 

„Reportażem”.  

§ 2 

1. Reportaż, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony przy użyciu własnych narzędzi tj. 

sprzętu filmowego i materiałów należących do Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż narzędzia, które posłużą do wykonania dzieła posiadają walory 

techniczne, które zapewniają profesjonalne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej 

staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki filmowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu dzieła respektować wskazówki Zamawiającego.  

§ 3 

1. Reportaż odbędzie się w dniu …………………….. w miejscu ……………………………… 

Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: nagrania obrazu w dniu...........w godzinach 

od..........do..........(łącznie ok.......godzin materiału surowego), w tym 

 I etapu eventu: ……………………………………………. (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia)     



 II etapu eventu: …………………………………………. (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia)   

 III etapu eventu: …………………………………………. (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia). 

2. Efektem przeprowadzonego Reportażu będzie ……… klipów filmowych (każdy o długości 

nie przekraczającej ……. minut) z odpowiednim podkładem muzycznym, z każdego etapu 

eventu umieszczonych na płycie DVD. Zamawiający otrzymają od Wykonawcy oryginał płyty 

DVD oraz ……… kopie. Po wykonaniu dzieła oryginalne nośniki stanowić będą własność 

........................................  

3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wprowadzenie jednorazowo kilku zmian do klipów 

filmowych. Wykonawca dokona zmian nieodpłatnie, w terminie odrębnie ustalonym przez 

Strony. Kolejne poprawki będą dodatkowo płatne w zależności od ilości poświęconych 

roboczogodzin. 

 

§ 4 

1. Odbiór dzieła nastąpi w sposób ustalony między Stronami.  

2. Przekazanie dzieła, o którym mowa w paragrafie 3, nastąpi w terminie do 60 dni od realizacji 

Reportażu. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia w wysokości ……… złotych brutto (słownie: ………………………) w dniu 

odbioru przez Zamawiającego dzieła.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Wykonawcy zadatku w kwocie  

……… złotych (słownie: ………………) przy podpisaniu niniejszej umowy.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, film 

wykonany dla Zamawiającego, jednakże wykorzystanie dzieła przez Wykonawcę w materiałach 

reklamujących działalność Wykonawcy możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu każdorazowej 

zgody przez Zamawiającego. Z tytułu wykorzystania dzieła w materiałach reklamujących 

działalność Wykonawcy, Zamawiający nie posiada żadnych roszczeń finansowych.  

§ 7 

1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie 

później jednak niż na ……… 1 miesiąc przed dniem, o którym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zachować dany mu zadatek, 

natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 



żądania zwrotu dwukrotności wpłaconego zadatku. Wypłacenie danej kwoty następuje w terminie 

5 dni od wezwania do zapłaty. 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności (siła wyższa). Wykonawca obowiązany jest do zwrotu danego mu 

zadatku, a Zamawiający nie ma prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.  

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Spory między Stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca 

zamieszkania Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

Podpis Zamawiającego:                                                             Podpis Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe punkty, które możesz zawrzeć w umowę, w zależności od potrzeb: 

• Określ pola eksploatacji zawierając poniższe 4 punkty: 

Przeniesienie majątkowych praw autorskich do filmu stanowiącego przedmiot niniejszej 

umowy, następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na 

wszystkich znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności: 

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie egzemplarzy filmów dowolną 

techniką, w szczególności techniką zapisu światłoczułego, magnetycznego i 

cyfrowego, a każdym rodzaju nośnika, z uwzględnieniem wprowadzenia i zapisywana 

w pamięci komputera; 

2. w zakresie obrotu oryginałem filmów lun egzemplarzami, na których filmy utrwalono: 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy.  

3. w zakresie rozpowszechniania filmów w sposób inny niż określony w pkt 2: publiczne 

wyświetlanie i odtwarzanie; udostępnianie i rozpowszechnianie filmów w Internecie, 

bez ograniczeń terytorialnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń w tym zakresie; 

nadawanie i reemitowanie w dowolnej formie w szczególności w sieciach 

multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym 

tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu 

otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez 

możliwości zapisu; 

4. wykorzystywanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy. 

• W umowie warto też dodać zgodę na prawo do rozpowszechniania wizerunku 

aktora i pola jego eksploatacji. W umowie aktora z producentem należy zawrzeć 

szczegóły współudziału w realizacji utworu audiowizualnego i przenieść prawa na 

producenta do rozporządzania i korzystania z artystycznego wykonania w ramach tego 

utworu. Warto też zobowiązać aktora by jego wizerunek był spójny na przestrzeni 

określonego czasu nagrań. Warto dopisać również w umowie z aktorem: 

przygotowanie do roli; obowiązek współpracy z reżyserem, obowiązek 

podporządkowania się jego poleceniom; pozostawanie do dyspozycji przez cały okres 

dnia zdjęciowego. Należy także przewidzieć konsekwencje niewykonania 

obowiązków, uwzględniając wprowadzenie kary umownej oraz możliwość 

wypowiedzenia umowy. Warto też zawrzeć zobowiązanie do nieujawniania informacji 

na temat szczegółów produkcji. Często wymaga się od aktorów oświadczenia, że nie 

powierzyli zarządzania swoimi prawami żadnej organizacji zbiorowego zarządu. 

• Warto uwzględnić też ewentualne użycie dronu wraz z opisaniem długości trwania 

lotów i scenariuszem. 

• Opisać rodzaj muzyki i sposób jej licencjonowania. Przed przystąpieniem do montażu 

warto zażądać od klienta akceptacji wybranej muzyki. Dobrze jest ustalić w umowie 

maksymalną ilość propozycji podkładów muzycznych. Najlepiej treść licencji 

wydrukować, przedstawić ją klientowi i dołączyć do umowy. Warto też zamieścić w 

umowie klauzulę zobowiązującą klienta do pokrycia wszelkich kosztów, jakie mogą 

obciążyć filmowca w związku z nieuprawnionym korzystaniem z utworu 

muzycznego.  

• Określić kto pisze scenariusz i ustala harmonogram dni zdjęciowych, czy dostarcza 

go klient, czy też twórca filmu. Określić na jakich zasadach zostanie on 

zaakceptowany, by można było przystąpić do realizacji filmu.  



• Można się też umówić, że brak jakiegokolwiek odzewu w wyznaczonym terminie, 

oznacza akceptację.  

• Jeśli zaś przedmiotem umowy jest rejestracja wydarzenia, konferencji lub zawodów 

należy ustalić i zapisać w umowie: jakie momenty mają być uchwycone, kto ma być 

na nich pokazany i ile razy (np. pod kątem hierarchii osób w danej instytucji), jakie 

miejsca mają znaleźć się w filmie i czy należy zwracać szczególną uwagę na logo 

któregoś ze sponsorów itd. 

• Z umowy powinno też wynikać, czy filmowiec ma sam wykonać dzieło, czy może 

powierzyć część czynności innym podmiotom. Jeśli tak to czy ich wybór podlega 

lub nie, akceptacji zamawiającego czy wystarczy zgłoszenie tych osób. Za 

niewykonanie podzlecenia odpowiada wykonawca, który podpisał umowę wedle słów 

w umowie: za działania i zaniechania podwykonawców, wykonawca odpowiada jak za 

działania i zaniechania własne. W umowie powinno znaleźć się również zapewnienie 

filmowca, że żadna z osób, której zostało zlecone przeprowadzenie części prac, nie 

powierzyła zarządzania swoimi prawami autorskimi żadnej organizacji zbiorowego 

zarządzania. 

• Warto też określić w umowie ilość dni na planie. Za każdy dodatkowy dzień koszty 

pokrywa wykonawca. By dobrze je oszacować potrzebny jest dobry scenariusz i lista 

wymagań klienta 

• Określić termin przekazania logo i logotypów, akceptacji scenariusza, czy innych 

niezbędnych rzeczy przez klienta.  

• Klient lub jego przedstawiciel powinien uczestniczyć w zdjęciach. Wtedy, jeśli 

zamawiający nie miał zastrzeżeń albo nie zgłosił poprawek na bieżąco, filmowiec 

jest wolny od odpowiedzialności a koszty za ich poprawę powinny być wykonane na 

koszt klienta.  

• Jeśli film wymaga utrwalenia wizerunku jakichś osób poza aktorami, dobrze jest 

zobowiązać do zadbania o takie formalności klienta lub kogoś kto organizuje imprezę 

lub event (powinien zawrzeć to w regulaminie). W przypadku cofnięcia przez kogoś 

zgody musi być jasne, że filmowiec nie ma obowiązku dokręcenia scen w ramach 

pierwotnego wynagrodzenia. Zostaje także zwolniony za wpływ takiej okoliczności na 

artystyczne walory filmu, gdyż zdarza się, że w gotowym filmie trzeba rozmazywać 

twarze albo zniekształcać głos. Ważne, by klient zobowiązał się do pokrycia 

wszelkich kosztów, związanych z roszczeniami osób, których wizerunek został 

utrwalony i rozpowszechniony bez ich zgody. W umowie warto zawrzeć, że takie 

koszty będą obejmować zadośćuczynienie i odszkodowanie, koszty i opłaty sądowe i 

podobne, wynagrodzenie pełnomocnika. Podobnie można opisać w umowie elementy 

dostarczone przez klienta (np. logotyp, scenariusz), które naruszają prawa osób 

trzecich. 

• Dobrze jest również ustalić termin oraz termin alternatywny, jeśli np. warunki 

pogodowe będą niesprzyjające. Jeśli mówimy o rejestracji wydarzeń należy w umowie 

zapisać, że wykonawca będzie działał z należytą starannością, ale nie odpowiada za 

wpływ warunków atmosferycznych na jakość i walory estetyczne wykonanego dzieła. 

Najlepiej, jeśli to klient wyznaczy termin. Jeśli zaś wyznaczy go filmowiec dobrze by 

było, gdyby dodał w umowie, że np. na dwa dni wcześniej będzie sprawdzona 

prognoza pogoda przez obydwie strony na konkretnym portalu. Jeśli się nie sprawdzi, 

trzeba będzie wyznaczyć inny termin, ale już bez niczyjej winy. Warto pamiętać, że 

pogoda to nie siła wyższa. 

• Oprócz przekazania dzieła i ewentualnie surowego materiału zdjęciowego, należy 

ustalić termin, do którego klient może zgłaszać poprawki. Warto zastrzec, że nie 

mogą one skutkować wykonaniem dodatkowych ujęć na koszt filmowca, o ile 



zastrzeżenia mogły być zgłoszone podczas realizacji filmu na bieżąco. Podobnie jak 

ze zmianami treści scenariusza. W umowie trzeba określić, w jakim czasie filmowiec 

ma dokonać poprawek. Przydadzą się również postanowienia na wypadek, gdyby 

mimo dokonania poprawek, zamawiający wciąż nie był zadowolony. 

• Klient powinien także, zobowiązać się, że pokryje wszelkie koszty, wynikłe z 

szerszego korzystania z filmu niż pozwala na to licencja. Niezależnie od tego czy 

prawa do filmu zostaną przeniesione czy też zawrze się umowę licencyjną, filmowiec 

powinien zagwarantować sobie nieodpłatną i nieograniczoną, w czasie oraz 

terytorialnie, możliwość wykorzystania fragmentów filmu w celach promocyjnych. 

Można wskazać, że chodzi o rozpowszechnianie go za pomocą własnej strony 

internetowej lub wyłącznie do produkcji typu showreel. Jeśli okres obowiązywania 

licencji liczy się od pierwszego rozpowszechniania filmu, klient powinien być 

zobowiązany do powiadomienia filmowca o tej dacie. 

• Najlepiej też podpisać ze współtwórcami umowy o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych. 

• Pamiętaj na końcu o klauzulach poufności, nakazujące utrzymanie w tajemnicy 

informacji, pozyskanych w związku z wykonywaniem umowy. Kontrakt może 

również zobowiązać do tego podwykonawców i współpracowników. Warto też 

zapoznać się z zakazem podejmowania działalności konkurencyjnej. 

• Większą produkcję filmową warto też ubezpieczyć za pomocą odpowiedniej umowy. 

Standardowo ubezpieczeniem o odpowiedzialności cywilnej (polisa OC). Warto 

zwrócić w niej uwagę na określoną w umowie z ubezpieczycielem wartość sumy 

gwarancyjnej. 

• W przypadku odstąpienia od umowy skutek jest taki, jak gdyby strony nie zawarły 

nigdy umowy. Trzeba sobie wszystko zwrócić. Dobrze jest zawrzeć w umowie do 

kiedy i w jakich konkretnych przypadkach takie odstąpienie od umowy może nastąpić 

bez żadnych konsekwencji. Wypowiedzenie, w przeciwieństwie do odstąpienia, nie 

powoduje unicestwienia zobowiązań. Najczęściej można korzystać z tego co już 

nagrano, ale rezygnuje się z dalszej współpracy. Wystarczy, że jedna strona będzie 

chciała odstąpić lub wypowiedzieć umowę.  

• W przypadku odstąpienia od umowy, zaliczka (pieniądze płatne z góry) powinna być 

zwrócona. Zadatek jest dawany w celu zabezpieczenia, że druga strona w ogóle 

wykona umowę. Jeśli tego nie zrobi, zadatek pełni funkcję odszkodowania. Musi być 

jednak nazwany zadatkiem i wręczony przy zawarciu umowy. Zadatek jest dobry dla 

filmowców ślubnych i weselnych oraz dla sponsorów na kanale YouTube. Jeśli 

filmowiec rezygnuje z pary młodej, bo np. dostał lepszą ofertę, para młoda ma prawo 

zażądać dwukrotność zadatku. 

• Warto zabezpieczyć swoje interesy karami umownymi (odstąpieniem od umowy) 

pod kątem nieterminowego oddania dzieła lub niewykonania poprawek. Dobrze jest 

przewidzieć takie kary umowne w umowie, by później nie było problemu w kwestii 

ustalenia wysokości poniesionej szkody. Jest to kwota na wypadek, gdyby druga 

strona nie dotrzymała warunków umowy (niekoniecznie musi nastąpić jakaś szkoda). 

Warto wypisać za co i ile się należy. Za opóźnienie w płatnościach należą się odsetki. 

• By kogoś pozwać i dostać odszkodowanie trzeba wszystko udowodnić. Szkoda to 

uszczerbek w majątku. Odpowiedzialność odszkodowawcza może zależeć od tego, 

czy ktoś wyrządził niedozwolony czyn np. utracone korzyści lub niewłaściwie 

wykonał umowę. Trzeba też wykazać związek przyczynowy, czyli udowodnić, że 

szkoda jest skutkiem określonego działania lub zaniechania. Sprawca nie odpowiada 

jedynie w przypadku, jeśli do szkody doszło z powodu zaistnienia siły wyższej 

(dotyczy to np. transportu - przewozu ludzi lub sprzętu, który z jakiegoś powodu nie 



dojechał). W umowie najlepiej dokładnie opisać zakres odpowiedzialności, co jest 

podstawą do odszkodowania, a co nie. Warto też przewidzieć sytuacje, w których 

strony dają sobie prawo do odstąpienia od umowy. Przeważnie chodzi o powody, 

niepowiązane z zachowaniem drugiej strony umowy.  

 


