UMOWA O DZIEŁO
wraz z przeniesieniem praw autorskich
Zawarta dnia 29.03.2020 w Szczecinie pomiędzy:
(imię i nazwisko)
(ulica, nr mieszkania)
, (kod pocztowy, miasto)
(numer PESEL)
Zwanym/zwaną dalej: Zamawiającym lub Klientem
a
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 – Sebastiana Matysik
Zwanym/zwaną dalej Autorem a łącznie zwanych Stronami o następującej treści:
§1
1. Autor oświadcza, że zlecone mu dzieło będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców
będących użytkownikami serwisu Textbookers.com.
2. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem korzystania z serwisu textbookers.com
(dalej także jako: Serwis) i akceptuje go.
§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 Autora, wykorzystywanej w ramach funkcjonowania Serwisu.
2. Autor zobowiązuje się wykonać Teksty w terminie wynikającym każdorazowo ze złożonego
przez Klienta zlecenia.
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. Bez wad prawnych,
b. w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
2. Autor ponosi odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Tekstu.
3. Autor oświadcza, że Tekst nie będzie kopią,opracowaniem, przeróbką ani adaptacją cudzego
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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. Z chwilą przesłania akceptacji Tekstu przez Zamawiającego, Autor zrzeka się uprawnienia do
oznaczania Tekstu lub jego opracowań swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
3. Przeniesienie praw autorskich do Tekstu nastąpi w momencie jego akceptacji przez
Zamawiającego.
4. Przeniesienie przez Autora majątkowych praw autorskich do Tekstu na Zamawiającego
następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
5. W chwili akceptacji Tekstu przez Zamawiającego, 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.
6. W zakresie objętym ustępem 1. strony dopuszczają możliwość wprowadzania przez
Zamawiającego zmian, poprawek, tłumaczeń, przystosowań lub tworzenia skrótów w treści
Tekstu.
7. Po stronie Zamawiającego leży wyłączne prawo do decydowania o publikacji lub innym
wykorzystaniu Tekstu.
8. Autor nie sprzeciwia się dalszemu przenoszeniu praw autorskich przez Zamawiającego.
9. 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.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 staje się wymagalne, w chwili złożenia zamówienia
przez Klienta i nie podlega zwrotowi po akceptacji Tekstu przez Klienta.
3. W przypadku uzasadnionego odrzucenia Tekstu – w związku z wadą dzieła - przez moderatora
Serwisu bądź Klienta Serwisu Autor zwraca Klientowi zapłacone uprzednio wynagrodzenie w
formie punktów w Serwisie. Autor zachowuje wówczas w pełni prawa 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 zapłacone wynagrodzenie zwracane w
formie punktów.
5. Kwota z ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie Autora za przeniesienie praw autorskich do
Tekstu na wszelkich wskazanych w § 4 polach eksploatacji.
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§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.
§10
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. 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.
Zamawiający

Autor
Sebastian Matysik - Pełnomocnik

Załącznik – Cennik dla Klienta
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Umowa licencyjna z Klientem
Licencjobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, ma pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznał
się z warunkami poniższej umowy oraz wyraża zgodę na wszystkie poniższe warunki umowy oraz
zapoznał się z Regulaminem korzystania z serwisu TextBookers.com prowadzonego przez TextBookers
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Cyfrowa 6, Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy SzczecinCentrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620566 NIP: 8513196001,
REGON: 364561630, Reprezentowaną przez: Sebastiana Matysik - Pełnomocnika zwanego
Licencjodawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania Tekstu przez Licencjobiorcę w ramach
funkcjonowania Serwisu TextBookers.com.
§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 Licencjodawcę w ramach Serwisu, a
dostępną w ramach działania Systemu dla Licencjobiorcy. 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
Licencjodawca oświadcza, że posiada licencję na korzystanie z Tekstu będącym przedmiotem niniejszej
umowy.
§3
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, przenoszalnej i odpłatnej sublicencji 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 jego
egzemplarzy (sublicencje),
w zakresie innego rozpowszechniania utworu publiczne udostępniania Tekstu lub jego
fragmentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
wybranym przez Licencjobiorcę.
W zakresie dowolnego zarządzania Tekstem zarówno w zakresie powielania go w
Internecie czy też w innych mediach jak również w zakresie odpłatnego bądź
darmowego udzielania sublicencji osobom trzecim
Dowolnej modyfikacji i edycji Tekstu
Sublicencja zostaje udzielona na czas nieokreślony. Jej zakres terytorialny jest nieograniczony.
§4
Licencjobiorca jest uprawniony do przenoszenia odpłatnie albo nieodpłatnie licencji na inną osobę lub
udzielanie sublicencji.
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§5
Licencjobiorca może dokonać płatności za sublicencję za pomocą Punktów Użytkownika, których zakup
jest możliwy w ramach działania Serwisu, przelewem bankowym na rachunek Licencjodawcy.
§6
Licencjodawca oświadcza, że na każdy Tekst udzielał będzie jedynie jednej sublicencji Klientowi, który
jako pierwszy ją wykupił. Tym samym, Licencjobiorca będzie jedynym podmiotem uprawnionym do
korzystania z danego Tekstu. Ponadto Licencjodowca oświadcza, że nie będzie w żadnym stopniu
korzystał z Tekstu, co, do którego Licencjobiorca wykupił sublicencję.
§7
Licencjobiorca uzyskuje dostęp do Tekstu w chwili, gdy zlecony Tekst zostanie wykonany przez Autora i
udostępniony w Serwisie. Okres ten nie może wynieść więcej niż 192 godziny od momentu
zaksięgowania płatności za Tekst przez Administratora. Strony przyjmują, że opłata określona przy
składaniu nowego zlecenia w Serwisie stanowi element niniejszej umowy i określa należne
Licenjonodawcy wynagrodzenie za sublicencję. Opłata ta wyrażona jest w Punktach Użytkownika.
§8
Wszelkie problemy związane z zakupem sublicencji oraz problemy techniczne winny być zgłaszane
Licencjodawcy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację
Licencjobiorcy.
§9
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z
Serwisu. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności
pozostałych postanowień.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego oraz odpowiednio
postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem textbookers.com/regulamin. Nieważność
któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych 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.
Załączniki :
1. cennik dla Klienta
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Cennik dla Klientów
Język polski
Teksty SEO
Opis do katalogów
Poprawne językowo i gramatycznie opisy konkretnej strony www.

100 znaków za 0,28 pkt (0,344 pln brutto)
1000 znaków za 2,80 pkt (3,44 pln brutto)

Tekst zapleczowy
Poprawne językowo i gramatycznie, z podstawową zawartością merytoryczną.

100 znaków za 0,38 pkt (0,465 pln brutto)
1000 znaków za 3,78 pkt (4,65 pln brutto)

Tekst preclowy
Poprawne językowo i gramatycznie, bez zawartości merytorycznej.

100 znaków za 0,23 pkt (0,282 pln brutto)
1000 znaków za 2,29 pkt (2,82 pln brutto)

Wysoka jakość
Opis produktu
Poprawne językowo i gramatycznie opisy wybranego produktu.
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100 znaków za 0,43 pkt (0,531 pln brutto)
1000 znaków za 4,32 pkt (5,31 pln brutto)

Tekst specjalistyczny
Poprawne językowo i gramatycznie, z bardzo wysoką zawartością merytoryczną.

100 znaków za 1,62 pkt (1,993 pln brutto)
1000 znaków za 16,20 pkt (19,93 pln brutto)

Tekst ekspercki
Tekst z bardzo wysoką jakością merytoryczną - ekspercką.

100 znaków za 4,00 pkt (4,920 pln brutto)
1000 znaków za 40,00 pkt (49,20 pln brutto)

Tekst tematyczny
Poprawne językowo i gramatycznie, z wysoką zawartością merytoryczną.

100 znaków za 0,74 pkt (0,910 pln brutto)
1000 znaków za 7,40 pkt (9,10 pln brutto)

Język angielski
Teksty SEO
Opis do katalogów
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Poprawne językowo i gramatycznie opisy konkretnej strony www.

100 znaków za 0,81 pkt (0,996 pln brutto)
1000 znaków za 8,10 pkt (9,96 pln brutto)

Tekst zapleczowy
Poprawne językowo i gramatycznie, z podstawową zawartością merytoryczną.

100 znaków za 1,13 pkt (1,395 pln brutto)
1000 znaków za 11,34 pkt (13,95 pln brutto)

Tekst preclowy
Poprawne językowo i gramatycznie, bez zawartości merytorycznej.

100 znaków za 0,78 pkt (0,963 pln brutto)
1000 znaków za 7,83 pkt (9,63 pln brutto)

Wysoka jakość
Opis produktu
Poprawne językowo i gramatycznie opisy wybranego produktu.

100 znaków za 1,13 pkt (1,395 pln brutto)
1000 znaków za 11,34 pkt (13,95 pln brutto)

Tekst specjalistyczny
Poprawne językowo i gramatycznie, z bardzo wysoką zawartością merytoryczną.
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100 znaków za 4,86 pkt (5,978 pln brutto)
1000 znaków za 48,60 pkt (59,78 pln brutto)

Tekst ekspercki
Tekst z bardzo wysoką jakością merytoryczną - ekspercką.

100 znaków za 10,00 pkt (12,300 pln brutto)
1000 znaków za 100,00 pkt (123,00 pln brutto)

Tekst tematyczny
Poprawne językowo i gramatycznie, z wysoką zawartością merytoryczną.

100 znaków za 1,94 pkt (2,391 pln brutto)
1000 znaków za 19,44 pkt (23,91 pln brutto)

Język niemiecki
Teksty SEO
Opis do katalogów
Poprawne językowo i gramatycznie opisy konkretnej strony www.

100 znaków za 0,81 pkt (0,996 pln brutto)
1000 znaków za 8,10 pkt (9,96 pln brutto)

Tekst zapleczowy
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Poprawne językowo i gramatycznie, z podstawową zawartością merytoryczną.

100 znaków za 1,13 pkt (1,395 pln brutto)
1000 znaków za 11,34 pkt (13,95 pln brutto)

Tekst preclowy
Poprawne językowo i gramatycznie, bez zawartości merytorycznej.

100 znaków za 0,78 pkt (0,963 pln brutto)
1000 znaków za 7,83 pkt (9,63 pln brutto)

Wysoka jakość
Opis produktu
Poprawne językowo i gramatycznie opisy wybranego produktu.

100 znaków za 1,13 pkt (1,395 pln brutto)
1000 znaków za 11,34 pkt (13,95 pln brutto)

Tekst specjalistyczny
Poprawne językowo i gramatycznie, z bardzo wysoką zawartością merytoryczną.

100 znaków za 4,86 pkt (5,978 pln brutto)
1000 znaków za 48,60 pkt (59,78 pln brutto)

Tekst ekspercki
Tekst z bardzo wysoką jakością merytoryczną - ekspercką.
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100 znaków za 10,00 pkt (12,300 pln brutto)
1000 znaków za 100,00 pkt (123,00 pln brutto)

Tekst tematyczny
Poprawne językowo i gramatycznie, z wysoką zawartością merytoryczną.

100 znaków za 1,94 pkt (2,391 pln brutto)
1000 znaków za 19,44 pkt (23,91 pln brutto)

Dodatkowe opcjonalne opłaty:
1. + 30% do ceny z tabeli – przy skorzystaniu z usługi Zakupu Praw Autorskich do tekstu
*skorzystanie z usługi Zakupu Praw Autorskich możliwe jest dopiero po zawarciu umowy
** nie dotyczy Tekstu eksperckiego, gdzie przekazanie praw autorskich zawarte jest w cenie
ujętej w tabeli.
2. +35% do ceny z tabeli – przy zleceniu Tekstu w opcji ekspres.
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