
UMOWA O DZIEŁO 

Data………..……….. 

 

 

DATA ZAWARCIA: ………..……….. 

NUMER UMOWY: ………..……….. 

ZAMAWIAJĄCY:       ZLECENIOBIORCA: 

………..………..………..………..                                                                    ………..………..………..……….. 

………..………..………..………..                                                                    ………..………..………..……….. 

………..………..………..………..                                                                    ………..………..………..……….. 

  

§ 1 

Zamawiający zamawia wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dzieło, 

polegające na: relację fotograficzną i wideo z wydarzenia ………..……………….………..……….. 

w dniu ………..………..……wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych, a w 

szczególności: 

- Zebranie materiału foto w trakcie wydarzenia, 

- Zebranie materiału wideo w trakcie wydarzenia, 

- Przygotowanie filmu promocyjnego z wydarzenia i obróbka zdjęć. 

 

§ 2 

Termin rozpoczęcia dzieła ustalono na ………..…………a termin zakończenia na ..………..………..……….. 

 

§ 3 

Strony zgodnie ustalają, że postanowienia niniejszej umowy, szczególnie w zakresie finansowym 

pozostają do wyłącznej wiadomości stron oraz upełnomocnionych urzędów finansowych pod 

rygorem zerwania umowy. 

§ 4 

1. Mocą niniejszej umowy Zleceniobiorca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe i autorskie prawa zależne. 

2. Zleceniobiorca zrzeka się pośrednictwa jakichkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 

3. Zleceniobiorcy za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

………..……brutto /słownie: ………..………..………..………..………..………..………………….złotych brutto/, 

z którego Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 



§ 5 

Wynagrodzenie będzie płatne w siedzibie zamawiającego, po wykonaniu dzieła, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia rachunku przez Zleceniobiorcę bądź na rachunek bankowy wskazany przez 

Zleceniobiorcę ………..………..………..………..………..………..………..……….. 

§ 6 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących powierzanych 

sobie zleceń. W szczególności Zleceniobiorca powstrzyma się od upubliczniania w jakiejkolwiek 

formie bez zgody Zamawiającego, informacji o wysokości swojego wynagrodzenia, przedmiocie 

zlecenia, nazwach Klientów Zamawiającego, metodologii działania i know-how Zamawiającego 

oraz o wszelkich aspektach współpracy Zamawiającego ze swoimi Klientami, o których 

Zleceniobiorca mógłby dowiedzieć się w związku z realizowanym zleceniem. 

§ 7 

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad Kodeksu Standardów 

Etycznych i potwierdza, że zna i w pełni rozumie ich treść. 

§ 8 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być 

przedłużona w formie aneksu na okres równy okresowy wskazanemu w § 2 i na warunkach 

płatności uzgodnionych w § 4 i § 5. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sądy 

właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       ZLECENIOBIORCA: 

 

 

_____________________      _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miejscowość, data 

 

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO 

Umowa o dzieło nr ………..………..………..………..z dnia 

 

ZAMAWIAJĄCY:       ZLECENIOBIORCA: 

………..………..………..………..                                                                    ………..………..………..……….. 

………..………..………..………..                                                                    ………..………..………..……….. 

………..………..………..………..                                                                    ………..………..………..……….. 

    

 

ROZLICZENIE: 

1. Kwota brutto: ………..…… zł 

2. Koszty uzyskania przychodów 50%: ………..…… zł 

3. Podstawa opodatkowania: ………..…… zł 

4. Podatek dochodowy: ………..…… zł 

5. Kwota do wypłaty /netto/: ………..……zł /Słownie: ………..……………..……………..……………..…… 

Numer rachunku bankowego: ………..……………..……………..……………..……………..……………..…………….. 
 

 

Potwierdzam wykonanie umowy: 

 

___________________________    ___________________________ 

/podpis Zamawiającego/     /podpis Zleceniobiorcy/ 

 

 

Należność otrzymałem: 

 

___________________________ 

/podpis Zleceniobiorcy/ 

 

 


