UMOWA O DZIEŁO
wraz z przeniesieniem praw autorskich
Zawarta dnia 29.03.2020 w Szczecinie pomiędzy:
Spółką Textbookers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, prowadzącą działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS w
Szczecinie pod nr KRS: 0000620566, NIP: 8513196001, REGON: 364561630
Reprezentowaną przez Pełnomocnika – Sebastian Matysik, Zwaną dalej Zamawiającym
a

Zamieszkałym w przy ul. , legitymującym się numerem PESEL
Zwanym/zwaną dalej Autorem a łącznie zwanych Stronami o następującej treści:
§1
1. Autor oświadcza, że zapoznał się z regulaminem korzystania z serwisu textbookers.com (dalej
także jako: Serwis), akceptuje go, a zlecone mu dzieło będzie wykonywał zgodnie z jego
postanowieniami i zachowaniem wymaganej staranności.
2. Autor oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które
umożliwiają wykonanie dzieła zgodnie z zamówieniem.
§2
1. Na podstawie niniejszej umowy Autor zobowiązuje się stworzyć zlecone mu przez
Zamawiającego dzieło - teksty o wskazanej przez niego tematyce, obszerności i specyfikacji
(dalej: Tekst lub Teksty), a następnie umieścić je w wersji cyfrowej na przestrzeni dyskowej
zarządzanej przez Zamawiającego, wykorzystywanej w ramach funkcjonowania Serwisu.
2. Autor zobowiązuje się wykonać Teksty w czasie wynikającym każdorazowo ze zlecenia
przyjętego przez niego w ramach funkcjonowania Serwisu.
3. Strony zgodnie oświadczają, że każdy kolejny zlecony Tekst w okresie obowiązywania niniejszej
umowy, stanowi kolejny element niniejszej umowy o dzieło i nie wymaga jej aneksowania,
rozszerzenia ani uzupełnienia.
4. Format, rodzaj, obszerność, tematyka, czas realizacji oraz pozostała specyfikacja Tekstu będzie
każdorazowo wynikać ze zlecenia przyjętego przez Autora w ramach funkcjonowania Serwisu.
§3
1. Autor oświadcza, że każdy ze stworzonych przez siebie tekstów stworzy:
a. Samodzielnie,
b. Bez wad prawnych,
c. w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
2. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Tekstu.
3. Autor oświadcza, że Tekst nie będzie kopią,opracowaniem, przeróbką ani adaptacją cudzego
utworu.
4. Autor oświadcza, że Tekst przed jego przekazaniem Zamawiającemu nie został opublikowany
lub rozpowszechniony.

§4
1. Autor zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego ze
stworzonego i przesłanego Zamawiającemu Tekstu na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie, utrwalanie;
b. wprowadzenie do obrotu;
c. użyczenie i najem egzemplarzy;
d. publiczne wykonywanie;
e. wyświetlanie;
f. odtwarzanie
g. umieszczanie na stronach internetowych;
h. wykorzystanie we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych dowolnego
podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;
i. decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu;
j. uprawnienie do decydowania o nienaruszalności treści Tekstu oraz do jego rzetelnego
wykorzystania.
2. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola niewymienione
w umowie, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia praw majątkowych na
niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało
prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji na niewymienionych w umowie polach
eksploatacji.
3. Z chwilą przesłania Zamawiającemu Tekstu w jakiejkolwiek formie, Autor zrzeka się
uprawnienia do oznaczania Tekstu lub jego opracowań swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
4. Przeniesienie praw autorskich do Tekstu nastąpi w dniu jego wysłania do Zamawiającego.
5. Przeniesienie przez Autora majątkowych praw autorskich do Tekstu na Zamawiającego
następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6. W dniu wysłania Tekstu Zamawiającemu, Autor przenosi na Zamawiającego uprawnienie do
udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu i na wykonywanie
pozostałych praw zależnych, których Autor zobowiązuje się nie wykonywać. Ponadto Autor
zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu osobistych praw autorskich ani sprawować
nadzoru autorskiego.
7. W zakresie objętym ustępem 1. strony dopuszczają możliwość wprowadzania przez
Zamawiającego zmian, poprawek, tłumaczeń, przystosowań lub tworzenia skrótów w treści
Tekstu.
8. Po stronie Zamawiającego leży wyłączne prawo do decydowania o publikacji lub innym
wykorzystaniu Tekstu.
9. Autor nie sprzeciwia się dalszemu przenoszeniu praw autorskich przez Zamawiającego.
10. W razie wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że celem niniejszej umowy jest przeniesienie
całości praw autorskich do Tekstu na Zamawiającego.
§5
1. Autor otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie z tytułu stworzenia Tekstu oraz jego
dostarczenia Zamawiającemu na zasadach określonych w regulaminie serwisu
Textbookers.com, stosownie do przyjętego przez Autora zlecenia i wg cennika stanowiącego
załącznik do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obliczane jest każdorazowo przed dodaniem
Tekstu do Serwisu i naliczane jednorazowo w formie Punktów Użytkownika przypisywanych do
Indywidualnego Konta Użytkownika.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 jest przypisywane do indywidualnego konta
użytkownika serwisu – Autora, w momencie akceptacji Tekstu przez klienta Serwisu.
3. W przypadku uzasadnionego odrzucenia Tekstu – w związku z wadą dzieła - przez moderatora
Serwisu bądź klienta Serwisu wynagrodzenie Użytkownika nie jest naliczane i zachowuje on
pełnie praw do Tekstu.
4. W przypadku, gdy klient serwisu wniesie uzasadniony wniosek o poprawę Tekstu, Autor ma
obowiązek dany Tekst poprawić w terminie 36 godzin od daty zgłoszenia. W przypadku braku
poprawy Tekstu jest on automatycznie odrzucany a wynagrodzenie nie jest wypłacane.
5. Brak realizacji zlecenia w terminie zgodnie z § 2 ust. 2 skutkować będzie nałożeniem na Autora
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kar określonych w regulaminie Serwisu.
6. Kwota z ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie Autora za przeniesienie praw autorskich do
Tekstu na wszelkich wskazanych w § 4 polach eksploatacji.
7. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie przekazane Autorowi w terminie 14 dni od złożenia
przez niego dyspozycji wypłaty w Serwisie i zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek
dochodowy, obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Strony zobowiązują się do nie ujawniania treści umowy osobom trzecim jak również do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonaniem umowy.
§7
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdą odpowiednie zapisy regulaminu
serwisu Textbookers.com, przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w brzmieniu obowiązującym w dacie podpisania niniejszej umowy.
§8
Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej
umowy sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności, przy czym
zmiana regulaminu funkcjonowania serwisu Textbookers.com oraz cenników jest skuteczna dla stron
niniejszej umowy bez zachowania formy pisemnej dla tych zmian z tym zastrzeżeniem, że stawki
wynagrodzenia Autora za Teksty nie mogą być niższe od tych obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej
umowy, a określonych w cenniku.
§10
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli
osoby trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia do praw autorskich Tekstów umieszczanych w
Serwisie przez Autora lub w innych przypadkach określonych w regulaminie Serwisu.
3. Wypowiedzenie nie wpływa na ważność przeniesionych już w toku realizacji niniejszej umowy
praw autorskich do poszczególnych, stworzonych i udostępnionych przez autora w Serwisie
Tekstów.
§11
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych
postanowień.
§12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Autor
(czytelny podpis)
........................................
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Umowa licencyjna z Autorem
Licencjodawca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, ma pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznał
się z warunkami poniższej umowy oraz wyraża zgodę na wszystkie poniższe warunki oraz zapoznał się z
Regulaminem korzystania z Serwisu TextBookers.com prowadzonego przez firmę TextBookers Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Cyfrowa 6, Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620566 NIP: 8513196001, REGON:
364561630,
Reprezentowaną przez: Sebastian Matysik - Pełnomocnik zwanego Licencjobiorcą.
Licencjodawca:

Zamieszkałym w przy ul. , legitymującym się numerem PESEL
§1
Niniejsza umowa dotyczy udzielenia licencji na korzystanie z praw autorskich do Tekstu o tematyce
wskazanej przez Licencjobiorcę, zapisanej w formie cyfrowej i przesłanej przez Licencjodawcę w związku
z niniejszą umową na przestrzeń dyskową zarządzana przez Licencjobiorcę w ramach Serwisu i w
terminie wskazanym w tym Serwisie. Wynagrodzenie na rzecz Licencjodawcy określa załącznik nr 1
stanowiący integralną część niniejszej umowy. Integralną część umowy stanowi także dostępny na
stronie TextBookers.com Regulamin korzystania z serwisu.
§2
Na potrzeby niniejszej umowy nadaje się poniższym wyrażeniom następujące znaczenie
a) Licencjobiorca – firma TextBookers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Cyfrowa 6,
b) Licencjodawca – Użytkownik Serwisu posiadający Indywidualne Konto Użytkownika oraz udzielający
Licencjobiorcy odpłatnej licencji na korzystanie z utworu w postaci Tekstu.
§3
Licencjodawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Tekstu będącego przedmiotem
niniejszej umowy, prawa te nie są̨ obciążone na rzecz osób trzecich i może on nimi swobodnie
rozporządzać. Ponadto Licencjodawca oświadcza, że prawa te nie są̨ sporne i osoby trzecie nie zgłaszają̨
do Tekstu żadnych roszczeń. Licencjodawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Licencjobiorcę o
wszelkich roszczeniach osób trzecich związanych z prawami autorskimi do Tekstu.
§4
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej oraz przenoszalnej licencji na korzystanie z
Tekstu na następujących polach eksploatacji:
utrwalania i zwielokrotniania Tekstu techniką magnetyczną lub cyfrową, odpłatnego i
nieodpłatnego wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu Tekstu lub jej egzemplarzy
(sublicencje),
w zakresie innego rozpowszechniania utworu publicznie, publicznego udostępniania
Tekstu lub jej fragmentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu.
2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
3. Zakres terytorialny licencji jest nieograniczony.
4. Od wyłącznej decyzji Licencjobiorcy zależy udostępnienie Tekstu w Serwisie oraz udzielanie
sublicencji.
5. Licencjodawca zobowiązuje się nie udzielać osobom trzecim zarówno licencji wyłącznej jak i
niewyłącznej na korzystanie z Tekstu pod karą umowną wynoszącą 10-krotność wartości
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pierwotnej danego Tekstu.
6. Licencjodawca w przypadku zamiaru cofnięcia licencji na użytkowanie tekstu zobowiązany jest
zapłacić Licencjobiorcy karę umowną w wysokości 30 krotności wartości pierwotnej danego
Tekstu.
7. Za wartość pierwotną Tekstu o której mowa w ust 5 i 6 powyżej, uważa się wartość punktów
ustalona w chwili akceptacji przez Licencjodawcę zlecenia stworzenia danego Tekstu
przeliczona zgodnie z cennikiem Serwisu na polskie złote lub też potrącona z posiadanymi przez
Licencjodawcę punktami w tymże Serwisie.
§5
1. Licencjobiorca określa, jakimi Tekstami jest zainteresowany poprzez panel realizacji zleceń
dostępny w Serwisie.
2. Wynagrodzenie za udzieloną licencję obliczane jest każdorazowo przed dodaniem Tekstu do
Serwisu i naliczane jednorazowo w formie Punktów Użytkownika przypisywanych do
Indywidualnego Konta Użytkownika. Licencjodawca ma wgląd do dotychczas naliczonego
Wynagrodzenia poprzez Indywidualne Konto Użytkownika dostępne w Serwisie.
3. Wynagrodzenie to jest przypisywane do Indywidualnego Konta Użytkownika w momencie
akceptacji Tekstu przez Klienta.
4. W przypadku uzasadnionego odrzucenia Tekstu przez moderatora bądź Klienta wynagrodzenie
Użytkownika nie jest naliczane i zachowuje on pełnię praw do Tekstu.
5. W przypadku, gdy Klient wniesie uzasadniony wniosek o poprawę Tekstu, to Licencjodawca ma
obowiązek dany Tekst poprawić w terminie 36 godzin od daty zgłoszenia. W przypadku braku
poprawy Tekstu jest on automatycznie odrzucany a wynagrodzenie nie jest wypłacane.
6. W przypadku podjęcia się przez Licencjodawcę zlecenia indywidualnego ma on obowiązek je
wykonać. Brak realizacji zlecenia w podanym w Serwisie terminie skutkować będzie nałożeniem
kary wynoszącej 50% punktów za dotychczasowo napisane teksty w ramach danego zlecenia a
także naliczeniem punktów karnych. Naliczona zostanie również kara w wysokości 15% wartości
nienapisanych tekstów i odjęta ona zostanie ze stanu punktowego Indywidualnego Konta
Użytkownika Licencjodawcy.
§6
1. Licencjodawca może zgłosić za pośrednictwem Serwisu roszczenie o wypłatę należnego mu i
ustalonego wynagrodzenia, przypisanego do jego Indywidualnego Konta Użytkownika.
Jednocześnie minimalny próg do wypłaty wynosi 100 punktów.
2. Aktualnie przypisane wynagrodzenie jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez
Licencjodawcę w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia wypłaty.
3. Wypłacana kwota pomniejszana jest o koszty przelewu a w przypadku gdy Zleceniodawca jest
osobą fizyczną o należne zaliczki na podatek dochodowy.
4. Za dzień wykonania zobowiązania przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Licencjobiorcy.
§7
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie wpływa na ważność udzielonych przed wypowiedzeniem oraz
w okresie wypowiedzenia sublicencji.
§8
Licencjobiorca może odstąpić od niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli osoby
trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia do praw autorskich do Tekstu.
§9
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych
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postanowień. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich
nieważności, przy czym zmiana regulaminu funkcjonowania serwisu Textbookers.com oraz cenników jest
skuteczna dla stron niniejszej umowy bez zachowania formy pisemnej.

§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
korzystania z Serwisu oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.
§11
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Autor
(czytelny podpis)
........................................

Zamawiający
Sebastian Matysik - Pełnomocnik
........................................

Załączniki :
1. Cennik dla Autora
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Cennik Wynagrodzeń dla Autorów (copywriterów)
Wynagrodzenie dodatkowe dot. Cennika Wynagrodzeń dla Autorów (copywriterów)

Język polski
3,00 - 3,50
0,79 pkt

3,51 - 4,00
0,94 pkt

4,01 - 4,50
1,10 pkt

4,51 - 5,00
1,26 pkt

5,01 - 5,50
1,41 pkt

5,51 - 6,00
1,57 pkt

1,21 pkt

1,45 pkt

1,69 pkt

1,94 pkt

2,18 pkt

2,42 pkt

0,97 pkt

1,16 pkt

1,35 pkt

1,54 pkt

1,74 pkt

1,93 pkt

2,30 pkt

2,75 pkt

3,21 pkt

3,67 pkt

4,13 pkt

4,59 pkt

Tekst specjal 5,14 pkt

6,17 pkt

7,20 pkt

8,22 pkt

9,25 pkt

10,28 pkt

1,27 pkt

1,52 pkt

1,78 pkt

2,03 pkt

2,29 pkt

2,54 pkt

2,00 pkt

2,40 pkt

2,80 pkt

3,20 pkt

3,60 pkt

4,00 pkt

12,00 pkt

14,40 pkt

16,80 pkt

19,20 pkt

21,60 pkt

24,00 pkt

3,00 - 3,50
2,50 pkt

3,51 - 4,00
3,00 pkt

4,01 - 4,50
3,50 pkt

4,51 - 5,00
4,00 pkt

5,01 - 5,50
4,50 pkt

5,51 - 6,00
5,00 pkt

3,45 pkt

4,14 pkt

4,83 pkt

5,52 pkt

6,21 pkt

6,90 pkt

2,30 pkt

2,76 pkt

3,22 pkt

3,68 pkt

4,14 pkt

4,60 pkt

5,95 pkt

7,14 pkt

8,33 pkt

9,52 pkt

10,71 pkt

11,90 pkt

15,84 pkt

18,48 pkt

21,12 pkt

23,76 pkt

26,40 pkt

3,40 pkt

4,08 pkt

4,76 pkt

5,44 pkt

6,12 pkt

6,80 pkt

2,00 pkt

2,40 pkt

2,80 pkt

3,20 pkt

3,60 pkt

4,00 pkt

30,00 pkt

36,00 pkt

42,00 pkt

48,00 pkt

54,00 pkt

60,00 pkt

Tekst
preclowy
Tekst
zapleczowy
Opis do
katalogów
Tekst
tematyczny
istyczny
Opis
produktu
Tłumaczenie
ang>pol
Tekst
ekspercki

Język angielski
Tekst
preclowy
Tekst
zapleczowy
Opis do
katalogów
Tekst
tematyczny
Tekst specjal 13,20 pkt
istyczny
Opis
produktu
Tłumaczenie
ang>pol
Tekst
ekspercki

Język niemiecki
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Tekst

3,00 - 3,50
2,50 pkt

3,51 - 4,00
3,00 pkt

4,01 - 4,50
3,50 pkt

4,51 - 5,00
4,00 pkt

5,01 - 5,50
4,50 pkt

5,51 - 6,00
5,00 pkt

3,45 pkt

4,14 pkt

4,83 pkt

5,52 pkt

6,21 pkt

6,90 pkt

2,30 pkt

2,76 pkt

3,22 pkt

3,68 pkt

4,14 pkt

4,60 pkt

5,95 pkt

7,14 pkt

8,33 pkt

9,52 pkt

10,71 pkt

11,90 pkt

15,84 pkt

18,48 pkt

21,12 pkt

23,76 pkt

26,40 pkt

3,40 pkt

4,08 pkt

4,76 pkt

5,44 pkt

6,12 pkt

6,80 pkt

2,00 pkt

2,40 pkt

2,80 pkt

3,20 pkt

3,60 pkt

4,00 pkt

30,00 pkt

36,00 pkt

42,00 pkt

48,00 pkt

54,00 pkt

60,00 pkt

preclowy
Tekst
zapleczowy
Opis do
katalogów
Tekst
tematyczny
Tekst specjal 13,20 pkt
istyczny
Opis
produktu
Tłumaczenie
ang>pol
Tekst
ekspercki
1. Dla Autora + 10% do wynagrodzenia za Tekst z przekazaniem praw autorskich. * nie dotyczy
tekstu eksperckiego, gdzie przekazanie praw autorskich zawarte jest w cenie ujętej w tabeli
2. Dla Autora + 15% do wynagrodzenia za napisanie Tekstu w trybie ekspres.
3. Dla Autora + 15% do wynagrodzenia za napisanie Tekstu który wygasa w ciągu 36h od
przyjęcia zlecenia.

...............................
imię i nazwisko autora

...............................
pełnomocnik Sebastian Matysik
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