
UMOWA O DZIEŁO

Umowa sesji fotograficznej nr XXX zawarta w dniu XXX we Wrocławiu, pomiędzy: 

XXX, zamieszkałym we Wrocławiu, ul. XXX,Fotografem zwanym dalej Wykonawcą, a: 

XXX, Parą Młodą zwanymi dalej Zleceniodawcami.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła dla Zamawiających polegającego na 
fotograficznym udokumentowaniu przebiegu uroczystości  ślubnej,  która  odbędzie  się w 
dniu: XXX od godziny XXX do XXX oraz pleneru który odbędzie się w dniu XXX. 

2. Miejscem wykonania usługi (dzieła) są: XXX

§2

1. Wykonawca zrealizuje dzieło Zleceniodawcom przy użyciu własnych narzędzi (sprzętu 
fotograficznego,  oświetlenia,  blend,  środki  transportu,  tła)  i  na  własnych  materiałach. 
Wykonawca  oświadcza,  że  wykona  fotografie  i  odbitki  z  najwyższą  starannością  i  na 
poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł. 

§3

1. Wszelkie koszty związane z naprawa uszkodzeń sprzętu fotograficznego, które miały 
miejsce podczas realizacji zlecenia pokrywa Zleceniodawca. 

§4

Do dnia XXX Wykonawca dostarczy Zleceniodawcom:
(zbędne punkty do usunięcia)

1. Wszystkie zdjęcia wykonane podczas uroczystości w min rozdzielczości 1920x1080 
w formie cyfrowej.

2. Wszystkie  zdjęcia  obrobione  pod  kątem graficznym (zawarte  w  fotoalbumie)  w 
formie cyfrowej

3. Wszystkie obrobione zdjęcia  o których mowa w pkt 2 w rozdzielczości  800x640 
przygotowane do prezentacji na stronach www lub podobnych, celem zachowania 
jakości prezentowanych fotografii, również w formie cyfrowej.

4. Odbitki  w  ilości  i  rozmiarze  odpowiednim  do  wybranego  przez  Zleceniodawców 
fotoalbumu

5. Wybrane zdjęcia w formacie  XXX  na papierze matowym firmy Kodak lub AGFA, 
wykonane w profesjonalnym laboratorium AGFA.

6. Wielkoformatowe,  przygotowane  do  druku  przez  Fotografa,  o  paramterach 
ustalonych między Fotografem, a Zleceniodawcami

7. Film w formacie przygotowanym do odtwarzania w odtwarzaczach DVD zawierający 
max 100 zdjęć oraz trwający max 5 min, przeważnie czas uzależniony od długości 
podkładu muzycznego. Podkład muzyczny wybiera: Zamawiający/Wykonawca 

Przekazanie  dzieła  nastąpi  w miejscu  które  zostanie  ustalone  w momencie  posiadania 
przez Wykonawcę wszystkich materiałów, które zobowiązał się w terminie o którym mowa 



powyżej dostarczyć Zleceniodawcy. 

§5

1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  na  rzecz  Wykonawcy  wynagrodzenia  w 
wysokości  XXX zł brutto. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie gotówki/przelewu w 
dniu odebrania dzieła (o czym mowa w §4). 
2. Zamawiający zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w wysokości XXX ( dokładną stawkę 
ustala Wykonawca w dniu podpisania umowy). 

§6

1. Podczas uroczystości weselnych Zamawiający zapewniają Wykonawcy:
Nocleg ilość dób: XXX
Posiłki: TAK/NIE

§7

1.  Wykonawca  wyraża/nie  wyraża*  zgodę  na  obecność  podczas  uroczystości  innych 
fotografów.
2.  Wykonawca  zachowa  na  swój  użytek,  w  szczególności  dla  celów  swojej  reklamy  i 
promocji, fotografie wykonane jednocześnie z oryginałami dla zamawiających. 
3.  Zamawiający  wyrażają/nie  wyrażają  zgody  na  późniejsze  wykorzystanie  dzieła  w 
materiałach reklamujących działalność wykonawcy (np. na autorskiej stronie internetowej) 
i z tego tytułu w przyszłości nie będą przedstawiali żadnych roszczeń finansowych.

§8

1. Zleceniodawca zobowiązuje się, że poinformuje gości będących na uroczystości zaślubin 
oraz  weselu,  że  ich  obecność  z  aparatami  oraz  kamerami  w  okolicach  pary  młodej 
powoduje zaburzenie pracy fotografa oraz może spowodować ich obecność w kadrze co 
jest wysoce niestosowne i przeszkadza w wykonaniu dzieła Wykonawcy.

§9

1. Wykonawca wyraża/nie wyraża zgody* na obecność kamerzysty/kamerzystów podczas 
całej  uroczystości.  Jednocześnie  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  obecność  dwóch 
kamerzystów  to  w  przypadku  niewłaściwej  współpracy  ze  strony  kamerzystów 
Zleceniodawca nie będzie rościł pretensji w momentach kiedy w kadrze znajdą się właśnie 
w/w.  Paragraf  ten  zostaje  sporządzony,  ponieważ  bardzo  często  w  przypadku  dwóch 
kamerzystów pojawia się problem przeszkadzania fotografowi w pracy. Nie zwalnia to z 
obowiązku  Wykonawcy  o  dbanie  we  własnym  interesie  o  jak  najlepsze  kadry  celem 
uniknięcia pogorszenia ich jakości. 

§10

1. Zleceniodawca przed opublikowaniem zdjęć przez co rozumie się prezentację fotografii 
na stronach www, forach, blogach i innych portalach zobowiązuje się do prezentacji zdjęć 
TYLKO I WYŁĄCZNIE na prezentację których wyraził zgodę zleceniodawca. Paragraf ten 
dotyczy głównie zdjęć o których mowa w §4, pkt 1 i pkt 2. W przypadku chęci prezentacji  
innych zdjęć niż zawartych w tym folderze Zleceniodawca winien za każdym razem udać 



się z prośbą do Wykonawcy. Wszystko to ma na celu uniknięcie pogorszenia jakości zdjęć 
przez niewłaściwą ich kompresję przez Zleceniodawcę. 

§11

1.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zgodnego  oświadczenia  woli  stron  w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania Wykoanwcy. 
3.  W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  a  dotyczących  jej  przedmiotu 
zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
5. Umowa powinna być podpisana na każdej ze stron przez zleceniodawców i wykonawcę.

* niepotrzebne skreślić 

Fotograf/Wykonawca Zleceniodawcy


