
Regulamin świadczenia usługi „Czas na lekturę” za pomocą serwisu internetowego pod 

adresem www.legimi.pl 

 

Art. 1 

[Zakres regulaminu] 

1. Regulamin reguluje zasady korzystania z usługi „Czas na lekturę” (zwaną dalej „Usługą”) w 

ramach Konta Użytkownika. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 

8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dostępny jest dla 

Użytkownika na stronie Serwisu pod adresem www.legimi.pl/lektury/ oraz za pomocą 

Aplikacji, a także na każde żądanie Użytkownika. 

2. Usługi mogą być świadczone wyłącznie Użytkownikom, którzy zarejestrowali się w 

Serwisie za pośrednictwem strony www.legimi.pl/lektury i ich konto jest  aktywne. 

 

Art. 2 

[Definicje] 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a. Aplikacja – bezpłatna aplikacja „Legimi – ebooki bez limitów” w wersji 3.0.17 i wyższej, 

będąca programem komputerowym, dedykowana Urządzeniom i tylko dla nich 

przeznaczona, pozwalająca Użytkownikom systemu Android w wersji 4.2.x lub wyższej 

na korzystanie z Usługi; 

b. Umowa o świadczenie Usługi; Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a 

„Legimi” na podstawie której Legimi świadczy Usługę na rzecz Użytkownika; 

c. Urządzenie – urządzenie końcowe, na którym Użytkownik może korzystać z Usługi, z 

zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 4.2.x lub wyższej oraz z 

Aplikacją, o przekątnej poniżej 7 cali; 

d. Legimi - „LEGIMI“ S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-689), ul. Obornicka 330, NIP 

7781460897, wpisaną do rejestru przedsiębiorco w Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznan  – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000707323, o kapitale zakładowym w 

wysokos ci 125.841,10 zł, NIP 7781460897; 

e. Użytkownik – Uczeń, który ukończył 18 lat lub Opiekun prawny niepełnoletniego Ucznia 

– którzy zawarli Umowę;  

f. Lektura  – e-booki lub audiobooki dostępne w Serwisie, a wyszczególnione na stronie 

www.legimi.pl/lektury/. 

g. Uczeń – uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej; 

h. Opiekun prawny – rodzic lub wyznaczony przez sąd opiekun Ucznia.  

http://www.legimi.pl/lektury/
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Art. 3 

[Postanowienia ogólne] 

1. Usługa świadczona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi formę 

bezpłatnego dostępu do lektur szkolnych z poziomu Aplikacji. W Usłudze rejestrować się 

można w okresie od 30 listopada 2019 r aż do jej odwołania; o zakończeniu Usługi 

Legimi poinformuje na stronie internetowej www.legimi.pl/lektury z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Po okresie o którym mowa w pkt. 1, nie będzie możliwości rejestracji do Usługi oraz 

pobrania nowych Lektur, jednakże zarejestrowani Użytkownicy będą mogli korzystać z 

pobranych Lektur do czasu posiadania aktywnego konta w Serwisie.  

3. Dostęp do Usługi jest bezpłatny dla wszystkich Użytkowników uprawnionych do 

skorzystania z Usługi.  

4. Uprawnionym do skorzystania z Usługi są osoby fizyczne, będące uczniami szkoły 

średniej, którzy ukończyli 18 lat, rodzice oraz opiekunowie prawni uczniów szkoły 

podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, a także uczniowie uprzednio 

wymienionych szkół, którzy ukończyli 13 rok życia, a mają mniej niż 18 lat, jeżeli 

korzystają z Usługi pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.  

5. W przypadku założenia Konta Użytkownika przez Opiekuna prawnego Ucznia, Opiekun 

prawny ma prawo udostępnić Konto Uczniowi, aby mógł skorzystać z Usługi o której 

mowa w pkt. 1. Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z Usługi 

wyłącznie pod nadzorem Opiekuna prawnego. 

6. Użytkownicy mogą zarejestrować się do Usługi za pośrednictwem strony 

www.legimi.pl/lektury/. 

7. Użytkownik akceptując regulamin zawiera z Legimi Umowę o świadczenie Usługi na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

8. Posiadanie własnego Konta Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne. 

9. Legimi pełni rolę dostawcy Lektur, nie ma więc żadnej kontroli nad wartością 

merytoryczną dostępnych w serwisie Lektur.  

10. Aby pomyślnie zarejestrować się do usługi niezbędnym jest podanie prawdziwych 

danych Użytkownika wskazanych na formularzu zamieszczonym pod adresem 

www.legimi.pl/lektury, zaakceptowanie regulaminu oraz potwierdzenie rejestracji 

Konta w Serwisie poprzez kliknięcie na odpowiedni odnośnik otrzymany w e-mailu 

potwierdzającym.  

11. Regulamin jest dostępny na stronie www.legimi.pl/lektury oraz jest wysyłany 

Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail podany podczas rejestracji.  

http://www.legimi.pl/lektury
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12. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu 

zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Legimi, oznacza to wysłanie wiadomości 

e-mail na adres lektury@legimi.com. 

13. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, kontakcie 

Legimi z Użytkownikiem, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika 

podany przez niego podczas rejestracji do Serwisu. 

 

Art. 4 

[Udostępnianie lektur szkolnych] 

1. Po założeniu Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do katalogu Lektur (e-booków lub 

audiobooków) dostępnych w Usłudze, a także uzyskuje dostęp do Serwisu Legimi, na 

zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.  

2. Legimi oświadcza, że lista dostępnych w ramach Usługi Lektur (tj. e-booków i 

audiobooków wyszczególnionych na stronie www.legimi.pl/lektury/) nie musi 

pokrywać się z aktualną listą lektur szkolnych bądź listą lektur dostępnych na stronie 

www.lektury.gov.pl. i może podlegać zmianom, co nie stanowi zmiany warunków 

świadczenia Usługi przez Legimi. 

3. Lektury dostępne są w postaci publikacji elektronicznych (e-booków lub audiobooków). 

4. Celem zapoznania się z Lekturą oraz jej powiązania ze swoim Kontem Użytkownika, 

Użytkownik musi zatwierdzić nieodpłatne nabycie danej Lektury. Od tego momentu 

Lektura będzie dostępna w Aplikacji.  

5. Z Lekturą można zapoznać się tylko za pomocą Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu, 

na którym Użytkownik zalogował się danymi wskazanymi podczas rejestracji. 

6. Lektury dostępne są w ramach Konta Użytkownika przez cały czas trwania Usługi.  

7. Każdy Użytkownik może w czasie trwania Usługi nabyć maksymalnie 99 Lektur z 

katalogu lektur szkolnych dostępnych w ramach Usługi. 

8. Użytkownik korzystający z Lektur nie jest uprawniony do: 

a. ich rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu, w całości lub we 

fragmentach; 

b. ingerowania w ich zawartość;  

c. usuwania oznaczeń właściciela i technicznych zabezpieczeń.  

9. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Lekturach przysługują ich 

wydawcom, twórcom lub autorom. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga 

uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych podmiotów. Jako dostawca Legimi nie ma 

żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną Lektur. 
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Art. 5 

[Rezygnacja z Usługi] 

1. Rezygnacja z Usługi może nastąpić w każdym momencie.  

2. O zamiarze rezygnacji z Usługi Użytkownik powinien poinformować Legimi, np. drogą 

listowną, faksem lub wysyłając wiadomość e-mail na adres lektury@legimi.com. 

3. Nadto zgodnie z postanowieniami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy 

bez podania przyczyny.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych 

od chwili aktywacji Usługi. 

5. Użytkownik odstępuje od Umowy, składając Legimi oświadczenie o odstąpieniu, co może 

nastąpić m.in. drogą listowną, faksem lub drogą elektroniczną (wiadomość e-mail 

przesłana na adres: lektury@legimi.com lub za pomocą formularza odstąpienia).  

6. Użytkownik, chcąc odstąpić od umowy, może posłużyć się np. wzorem oświadczenia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Legimi przypomina, że w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie 

świadczenia Usługi przed upływem terminu 14 dni w którym Użytkownikowi 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od 

Umowy. Za rozpoczęcie świadczenia Usługi uznaje się pobranie Lektury i otwarcie jej w 

Aplikacji.. 

8. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument 

zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 6 

 [Wymagania techniczne] 

1. Do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności niezbędne jest posiadanie przez 

Użytkownika Urządzenia, które posiada połączenie z siecią Internet, jest na nim 

zainstalowany systemem operacyjnym Android w wersji 4.2.x lub wyższej oraz 

Aplikacja w wersji 3.0.17 lub wyższej, a przekątna Urządzenia musi być mniejsza niż 7 

cali.  

2. Minimalne wymagania sprzętowe Urządzenia pozwalające na komfortowe korzystanie z 

Serwisu to dostęp do Internetu o przepustowości 256 kbps oraz miejsce na dysku 

adekwatne do wielkości i ilości pobranych Lektur.  
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Art. 7 

[Licencja] 

1. W przypadku zaakceptowania Regulaminu Legimi udziela Użytkownikowi licencji do 

nieodpłatnego korzystania  z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny. 

2. Licencja udzielona przez Legimi uprawnia Użytkownika do korzystania wyłącznie z 

przewidzianych dla niego funkcji Aplikacji, na następujących polach eksploatacji: 

a. zainstalowanie Aplikacji na Urządzeniu i związane z tym procesem jego utrwalenie, 

zwielokrotnienie i wprowadzenie do pamięci urządzenia, z uwzględnieniem prawa do 

sporządzenia kopii zapasowej Aplikacji w celach bezpieczeństwa; 

b. korzystanie z Aplikacji w postaci niezmienionej, w tym trwałe lub czasowe 

zwielokrotnianie Aplikacji w zakresie, w którym jest to niezbędne dla jej wyświetlania, 

stosowania i przechowywania dla potrzeb Użytkownika na urządzeniach wskazanych w 

lit. a. powyżej.; 

c. podłączenie Aplikacji do sieci Internet w celu korzystania z jej pełnej funkcjonalności. 

3. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji nie jest uprawniony w szczególności do:  

a. rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych 

stanowiących element Serwisu lub Aplikacji na rzecz osób trzecich,  

b. pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony internetowej lub 

oprogramowania, do których przysługują Legimi prawa autorskie, dla celów innych niż 

realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób 

trzecich,  

c. rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na 

rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę,  

d. udzielania sublicencji,  

e. dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych 

stanowiących element strony internetowej oraz oprogramowania. 

3. Użytkownikowi zabrania się tłumaczenia, dekompilacji, deasemblacji, inżynierii wstecznej 

przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian w Aplikacji w zakresie 

wykraczającym poza upoważnienie wynikające z art. 75 prawa autorskiego, bez uzyskania 

uprzedniej wyraźnej zgody Licencjodawcy. 

4. Przeniesienie praw lub obowiązków z Licencji wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Legimi 

w formie pisemnej.  

5. Udzielenie licencji następuje z chwilą pobrania przez Użytkownika Aplikacji. 

 

 

 



Art. 8 

[Postępowanie reklamacyjne] 

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem 

Usługi, Użytkownik uprawniony jest niezwłocznie powiadomić o tym Legimi. 

2. W przypadku Lektur podstawę i zakres odpowiedzialności Legimi wobec Użytkownika, jeśli 

Lektura ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) stanowią powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny i ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta. 

3. Reklamację można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail lektury@legimi.com. 

Wszelkie dane kontaktowe Legimi pomocne do złożenia reklamacji w inny sposób 

zamieszczone są także w Serwisie. 

4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:  

a. danych Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację i identyfikację jego Konta 

Użytkownika,  

b. termin otrzymania Aplikacji lub Lektury,  

c. określenie specyfikacji wadliwej Aplikacji lub Lektury,  

d. określenie nieprawidłowości i okoliczności stwierdzenia wad, w tym chwili jej 

stwierdzenia oraz jej rodzaju,  

e. określenie żądania reklamacyjnego. 

5. Legimi ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia jej zgłoszenia. 

6. Odpowiedź na reklamację skierowana zostanie na adres, którym Użytkownik posłużył się 

do złożenia reklamacji, a gdy reklamację złożono w inny sposób - na adres e-mail ujawniony 

w Koncie Użytkownika. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie reklamacje składane przez Konsumentów 

rozpatrywane są w trybie i na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

Art. 9 

[Bezpieczeństwo danych osobowych] 

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za zgodą Użytkownika oraz 

na podstawie uprawnień Legimi do ich przetwarzania w oparciu o powszechnie 

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa. 

2. Legimi przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności 

oraz na podstawie powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisów prawa. 
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3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. 

4. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika oraz akceptacja Polityki Prywatności 

ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędna do wykonania umowy o świadczenie 

usługi Serwisu oraz składania i realizowania Zamówień. 

 

Art. 10 

[Postanowienia końcowe]  

1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z Serwisu, Aplikacji jego 

funkcjonalności, będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które 

zobowiązują się działać w dobrej wierze. 

2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, spory mogą być rozstrzygane w 

drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: 

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości 

ogólnej. Konsumentowi przysługuje również prawo do rozpoznania sprawy przed Stałym 

Polubownym Sądem Konsumenckim (SPSK) przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji 

Handlowej. Z procedurą dotyczącą postępowania przed tym sądem można zapoznać się na 

stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w siedzibie tego urzędu 

w Warszawie i w każdym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (mieści się w 

każdej stolicy województwa) oraz ich stronach internetowych. Konsumentowi przysługuje 

też prawo zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W celu 

podjęcia interwencji przez Rzecznika Konsumentów należy zwrócić się do właściwego 

Urzędu Miasta lub Starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub 

pobytu Konsumenta. 

3. Konsument może skorzystać również z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń drogą elektroniczną za pośrednictwem udostępnionej unijnej 

platformy internetowej ODR pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma 

ODR to interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi 

dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub 

umowy o świadczenie usług. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, w tym Kodeks 

cywilny, ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 
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5. Użytkownik ma możliwość odczytania i pobrania Regulaminu na swój komputer lub inne 

urządzenie oraz dokonania jego wydruku. 

6. Wszelkie, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu można kierować na adres e-

mail: lektury@legimi.com. 

7. Legimi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu uwzględnienia zmian w 

przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia 

nowych usług w Aplikacji, lepszego zabezpieczenia interesów Użytkowników, 

doprecyzowania zagadnień budzących wątpliwości. Zmieniony Regulamin będzie 

opublikowany w Serwisie oraz przesłany na adresy e-mail Użytkowników na co najmniej 14 

dni od dnia wprowadzenia w życie zmian. 

8. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w 

szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności w 

Serwisie itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. 

9. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Użytkowników nabytych 

przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. 

10. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika od dnia wyrażenia przez niego zgody na nową 

treść Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionych lub nowych postanowień 

Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usługi. 

11. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu w sposób prawem przewidziany za 

nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych 

postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia 

zastosowana będzie reguła najbliższa celem tego postanowienia i całego Regulaminu. 

12. W Serwisie stale dostępne są formularze odstąpienia od umów zawieranych z Legimi w 

zakresie świadczenia usługi Serwisu, jak i nabywania Produktów oraz aktywowania 

funkcjonalności Serwisu. Użytkownik może również odstąpić od umowy korzystając z 

wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta, jak również w każdy inny sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w sprawach związanych 

z dostępem do serwisu Legimi znajdującego się pod adresem www.legimi.pl zastosowanie 

mają przepisy regulaminu Serwisu.  

14. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: www.legimi.pl/regulamin/ i 

wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2019 r. 

  

mailto:lektury@legimi.com
www.legimi.pl
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Załącznik nr 1: 

 

………………….., dnia ……………. roku (miejscowość, data) 

…………………………. (imię i nazwisko) 

…………………………. (adres) 

…………………………. (adres e-mail) 

 

Legimi S.A. 

ul. Obornicka 330 

60-689 Poznań 

 

Oświadczenie użytkownika o odstąpieniu od umowy 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………, niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy o 

świadczenie usług dostępu do Serwisu, w tym od usługi „Czas na lekturę”, świadczonej przez 

Legimi S.A. w Poznaniu. 

 

 

………………….. (podpis) 


