
Umowa o dzieło 
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych  

Niniejsza Umowa zawarta jest w dniu 31 grudnia 2020 r. w ………………… pomiędzy: 
Zamawiającym:  
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………...……. 
PESEL …………………………………………………………………………………………….....…. 
adres korespondencyjny …………………………………………………………………………..…. 
a  
Wykonawcą: 
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………...……. 
PESEL …………………………………………………………………………………………….....…. 
adres korespondencyjny …………………………………………………………………………..….  

 
§1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków na jakich Wykonawca 
weźmie udział w produkcji nagrania filmowego pod tytułem „……………………………….”, 
która jest realizowana w dniu 31 grudnia 2020 r. od godziny 19.00 do godziny 6.00 w dniu 1 
stycznia 2021 r. w studio filmowym mieszczącym się pod adresem: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….… 

 
§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego i z najwyższą starannością wykonania dzieła, 
przez które należy rozumieć wzięcie udziału w nagraniu, o którym mowa w § 1, oraz przenosi 
na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego dzieła, a także wyraża 
zgodę na publikację swojego wizerunku i gry aktorskiej zarejestrowanych podczas produkcji, 
o której mowa w § 1. 

 
§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się ponieść część kosztów wynajmu pomieszczenia na wykonanie 
produkcji filmowej w kwocie ……………………………..… PLN, którą przekaże 
Zamawiającemu tytułem darowizny nie później, niż do dnia ……………………….………. . 

 
§ 4. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) – w 
szczególności o darowiźnie, oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) 

 
§ 5. 

Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących 
wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy. 

 
§ 6. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 __________________                                           _________________ 
Zamawiający                                                           Wykonawca 

 

 

 



Umowa najmu lokalu 

na potrzeby wykonania nagrania filmowego pt. „…………………………………….……..”  
Niniejsza Umowa jest zawarta w dniu 31 grudnia 2020 r. pomiędzy Stronami: 
Wynajmującym:  
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………...……. 
PESEL ………………………………………………………………………………………………….. 
adres korespondencyjny ………………………………………………………………..……………. 
a  
Najemcą: 
imię i nazwisko ………………………………………………………………………...………………. 
PESEL ………………………………………………….………………………………….....………… 
adres korespondencyjny ………………………………………………………………..……………..  

§ 1.  
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu znajdującego się  w budynku 

położonym w ……………………………………………………………................................... 
i że lokal ten wolny jest od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić 
lub utrudnić Najemcy wykonywanie uprawnień wynikających z Umowy.  

2. Najemca oświadcza, że lokal obejrzał oraz że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu 
technicznego lokalu ani wyposażenia. 

§ 2.  
1. Wynajmujący oddaje Najemca lokal wraz z wyposażeniem w celu realizacji nagrania 

filmowego pod tytułem „…………………………………..……”, na okres od 31 grudnia 
2020 r. do 1 stycznia 2020 r., zaś Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu 
czynsz wraz z opłatami eksploatacyjnymi (woda, energia elektryczna, wywóz śmieci, 
etc.) w kwocie ……………………...… , powiększoną o kwotę ………………………… PLN 
za każdą osobę, która oprócz niego będzie korzystała w tego lokalu w okresie najmu.   

2. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kaucję na pokrycie ewentualnych 
szkód wyrządzonych w trakcie najmu, w kwocie ……………………. nie później niż do 
dnia ………………………….  

§ 3.  
Najemca uprawniony jest do używania lokalu i wyposażenia wyłącznie w celu określonym w 
§ 2 Umowy, a także do niezwłocznego zgłaszania Wynajmującemu wszelkich uszkodzeń 
lokalu i awarii wyposażenia.  

§ 4.  
1. W dniu ustania najmu zgodnie z niniejszą umową Najemca zobowiązany jest do 

opuszczenia i zwrócenia Wynajmującemu lokalu wraz z wyposażeniem w stanie 
niepogorszonym, a także do opróżnienia zwracanego lokalu ze wszystkich stanowiących 
jego  własność rzeczy.  

2. Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy 
oraz opróżnieniu lokalu i jego wydaniu przez Najemcę w stanie niepogorszonym, zwrócić 
mu kaucję, bez oprocentowania, z zastrzeżeniem prawa potrącenia z kaucji wszelkich 
należności nieuregulowanych przez Najemców i kwot potrzebnych na naprawienie szkód 
spowodowanych przez Najemców.  

§ 5. 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

§ 6. 
Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących 
wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy. 

§ 7. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

__________________                                           _________________ 
Zamawiający                                                           Wykonawca 



Umowa najmu pojazdu 
na potrzeby wykonania nagrania filmowego pt. „…………………………………….……..”  

Niniejsza Umowa jest zawarta w dniu 31 grudnia 2020 r. pomiędzy Stronami: 
Wynajmującym:  
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………...……. 
PESEL ………………………………………………………………………………………………….. 
adres korespondencyjny ………………………………………………………………..……………. 
a  
Najemcą: 
imię i nazwisko ………………………………………………………………………...………………. 
PESEL ………………………………………………….………………………………….....………… 
adres korespondencyjny ………………………………………………………………..……………..  

§ 1.  
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu mechanicznego marki 

…………………………………………………………………………………………………….… 
model …………………………………………………………………………………………….… 
nr rejestracyjny ……………………………………………………………………………..……. 
i że pojazd ten wolny jest od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby 
uniemożliwić lub utrudnić Najemy wykonywanie uprawnień wynikających z Umowy.  

2. Najemca oświadcza, że pojazd obejrzał oraz że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu 
technicznego tego pojazdu. 

§ 2.  
1. Wynajmujący zobowiązuje się wynająć Najemcy pojazd zdefiniowany w § 1  i dostarczyć 

mu go w dniu 31 grudnia 2020 r. o godzinie 19.00 na adres 
……………………………………………………………………………………………………. 
oraz odebrać go spod tego adresu w dniu  1 stycznia 2020 r. o godzinie 6.00.  

2. W dniu ustania najmu Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Wynajmującemu 
pojazdu w stanie niepogorszonym 

§ 3.  
Za wykonanie usługi wymienionej w § 2 Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu 
kwotę ……………………….. PLN nie później niż do dnia 2 stycznia 2020 r.  

§ 4. 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

§ 5. 
Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących 
wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy. 

§ 6. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

__________________                                           _________________ 
Zamawiający                                                           Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 


