
UMOWA LICENCYJNA 
 

Przed zainstalowaniem nakładek (programów komputerowych)  wyprodukowanych przez Alicja Buśka należy zapoznać się treścią 
niniejszej umowy licencyjnej, która jest prawnie wiążącą umową, na podstawie której UŻYTKOWNIK nabywa prawa do użytkowania 
nakładki ABC Narzędzia.  
W razie nie zaakceptowania postanowień niniejszej umowy bez zastrzeżeń należy zrezygnować z instalacji lub innych 
sposobów wykorzystania programów komputerowych ABC Narzędzia w całości lub w części.  
 
1. Własność 
1. Niniejsze programy komputerowe ABC Narzędzia (zwane dalej PROGRAMAMI)  wraz z dołączoną do nich dokumentacją  

elektroniczną użytkownika (zwaną dalej DOKUMENTACJĄ) są własnością Alicja Buśka, ul. Okuniewska 21, 05-074 Halinów 
(zwanej dalej LICENCJODAWCĄ) oraz jej licencjodawców, do której przysługują im autorskie prawa majątkowe. 

 
2. Przedmiot i strony umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest udzielenie UŻYTKOWNIKOWI prawa do korzystania z PROGRAMÓW i 

DOKUMENTACJI (zwane dalej LICENCJĄ). 
2. Umowa jest zawierana między LICENCJODAWCĄ, a użytkownikiem programów ABC NARZĘDZIA, będącym osobą fizyczną, 

prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej  (zwanym UŻYTKOWNIKIEM).  
3. Przekazanie prawa do użytkowania PROGRAMÓW i DOKUMENTACJI nie przyznaje UŻYTKOWNIKOWI żadnych praw 

autorskich do tych programów i/lub dokumentacji, w szczególności autorskich praw majątkowych. 
 
3. Udzielenie licencji 

3.1. Licencja komercyjna 
1. W momencie zainstalowania PROGRAMÓW, LICENCJODAWCA udziela posiadaczowi legalnie nabytego nośnika 

PROGRAMÓW niewyłącznej i nieprzenoszalnej LICENCJI na użytkowanie PROGRAMÓW na zasadach określonych w niniejszej 
umowie.  

2. Użytkowanie PROGRAMÓW oznacza wprowadzenie ich do pamięci komputera, wykorzystywanie PROGRAMÓW zgodnie z ich 
funkcjonalnością i przechowywanie PROGRAMÓW.  

3. LICENCJA obejmuje PROGRAMY i ich wersje wymienione w fakturze przekazanej razem z nośnikiem programów. 
4. Dozwolona jest instalacja PROGRAMÓW na dowolnej liczbie komputerów znajdujących się w siedzibie UŻYTKOWNIKA. 
5. LICENCJA jest udzielana na czas oznaczony (licencja czasowa), wskazany przy instalacji PROGRAMÓW, w umowie lub na 

dowodzie sprzedaży PROGRAMÓW. 
6. W przypadku braku wskazania czasu trwania LICENCJI zgodnie z ust.5, przyjmuje się, że LICENCJA jest udzielana na czas 

nieograniczony (licencja bezterminowa).  
7. LICENCJA jest ograniczona terytorialnie do państw Unii Europejskiej. 
 
3.2. Licencja testowa płatna  
1. Licencji testowej płatnej udziela się na zasadach określonych dla licencji komercyjnej, z uwzględnieniem poniższych postanowień.  
2. Licencja testowa jest udzielana na okres testowy, co najmniej 3 miesięcy lub do przekroczenia ustalonego limitu uruchomień 

PROGRAMÓW. 
3. Poprzez uruchomienie PROGRAMÓW rozumie się uruchomienie jednego z wybranych poleceń PROGRAMÓW. 
4. Przekroczenie ustalonego limitu uruchomień PROGRAMÓW przed upływem okresu testowego uprawnia UZYTKOWNIKA do 

otrzymania kolejnej wersji PROGRAMÓW działającej, co najmniej do przekroczenia okresu testowego.  
5. Okres testowy liczony jest od daty wystawienia faktury VAT przez LICENCJODAWCĘ. 
6. LICENCJODAWCA może wymagać zapłacenia kaucji zwrotnej od UŻYTKOWNIKA za wypożyczenie klucza sprzętowego. 
7. LICENCJODAWCA zobowiązuje się do zwrócenia UŻYTKOWNIKOWI kaucji zwrotnej w terminie 14 dni od daty zwrotu klucza 

sprzętowego.  
8. W przypadku nie zwrócenia klucza sprzętowego po okresie testowym, LICENCJODAWCA nie zwraca UŻYTKOWNIKOWI 

wpłaconej kaucji. 
 
3.3. Licencja testowa darmowa 
1. Licencji testowej darmowej udziela się na zasadach określonych dla licencji testowej płatnej, z uwzględnieniem poniższych 

postanowień.  
2. LICENCJODAWCA udziela UŻYTKOWNIKOWI LICENCJI testowej nieodpłatnie.  
3. LICENCJODAWCA wypożycza UŻYTKOWNIKOWI klucz sprzętowy na okres testowy. 
4. LICENCJODAWCA może wymagać zapłacenia kaucji zwrotnej od UŻYTKOWNIKA za wypożyczenie klucza sprzętowego. 
5. UZYTKOWNIK zobowiązuje się do zwrócenia LICENCJODAWCY sprawnego klucza sprzętowego niezwłocznie po zakończeniu 

okresu testowego lub do zakupienia licencji komercyjnej. 
6. LICENCJODAWCA zobowiązuje się do zwrócenia UŻYTKOWNIKOWI kaucji zwrotnej w terminie 14 dni od daty zwrotu klucza 

sprzętowego.  
7. Zwrot klucza sprzętowego następuje ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt UŻYTKOWNIKA. 
8. W przypadku nie zwrócenia klucza sprzętowego po okresie testowym, LICENCJODAWCA nie zwraca UŻYTKOWNIKOWI 

wpłaconej kaucji. 
 
3.4. Licencja darmowa (Free) 
1. Licencji darmowej udziela się na zasadach określonych dla licencji komercyjnej, z uwzględnieniem poniższych postanowień.  
2. LICENCJODAWCA udziela UŻYTKOWNIKOWI LICENCJI darmowej nieodpłatnie. 
3.  Licencja darmowa dotyczy wersji darmowej PROGRAMU nazywanej „wersją Free” lub „wersją Demo” albo „wersją 

demonstracyjną”. 
4.  Licencja udziela się wyłącznie do zastosowania PROGRAMÓW do celów niekomercyjnych. 



5. Licencja darmowa może być udzielona na czas określony, po którego upłynięciu UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do jej 
odnowienia. 

 
4. Ograniczenia 
1. Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, tłumaczenia, przystosowywania oraz tworzenia dzieł pochodnych w stosunku do 

PROGRAMÓW i DOKUMENTACJI w całości lub w części, a także wykorzystywania w inny sposób, niż opisany w niniejszej 
umowie lub ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zabrania się wstecznego odtwarzania, dekompilacji, deasemblacji PROGRAMÓW lub innego uzyskiwania informacji o kodzie 
źródłowym lub zasadach działania PROGRAMÓW.  

3. Zabrania się użyczania, najmu, dzierżawy, sprzedaży PROGRAMÓW i DOKUMENTACJI w całości lub w części, a także 
zawierania innej umowy przenoszącej prawa z tytułu niniejszej umowy, chyba że LICENCJODAWCA wyrazi pisemną, pod 
rygorem nieważności, zgodę na ustanowienie lub przeniesienie praw na osobę trzecią, pobierając stosowną opłatę. 

4. UŻYTKOWNIK nie może udzielać licencji wtórnej, rozprowadzać lub w inny sposób przekazywać PROGRAMÓW i 
DOKUMENTACJI w całości lub w części jakiejkolwiek stronie trzeciej. 

5. UŻYTKOWNIK nie może umożliwiać stronom trzecim dostępu lub użytkowania PROGRAMÓW i DOKUMENTACJI, np. na 
zasadach porozumienia o podziale czasu, korzystać z PROGRAMÓW w pracy biura usługowego lub w inny sposób umożliwiać 
korzystanie lub osiąganie korzyści przez strony trzecie. 

6. UŻYTKOWNIK nie może usuwać, zmieniać, zakrywać lub zamazywać jakichkolwiek informacji i zapisów dotyczących praw 
własności lub poufności (włącznie z zapisami dotyczącymi praw autorskich i znaku handlowego LICENCJODAWCY) znajdujących 
się w PROGRAMACH i DOKUMENTACJI. 

7. UŻYTKOWNIK jest upoważniony do sporządzenia jednej kopii zapasowej PROGRAMU i DOKUMENTACJI, z zastrzeżeniem pkt.8 
i pkt.9. 

8. DOKUMENTACJA w formie elektronicznej może być jednorazowo wydrukowana, bez prawa do powielania lub 
rozpowszechniania. 

9. DOKUMENTACJA w formie drukowanej nie może być kopiowana lub rozpowszechniana. 
10. Z chwilą naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń niniejsza umowa licencyjna wygasa. 
 
5. Odpowiedzialność LICENCJODAWCY  
1. PROGRAMY i/lub DOKUMENTACJA są udostępniane UŻYTKOWNIKOWI ‘w stanie, w jakim się znajdują’ oraz bez jakiejkolwiek 

gwarancji. LICENCJODAWCA wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie gwarancje i warunki wszelkiego rodzaju, 
niezależnie od tego, czy są one wyraźne, czy dorozumiane, łącznie z dorozumianymi gwarancjami i warunkami przydatności 
handlowej, przydatności do określonego celu, jakości oraz gwarancjami nienaruszania prawa, tytułu, wyników, działań czy 
prywatnego użytkowania.  

2. LICENCJODAWCA nie udziela żadnej gwarancji: (1) że PROGRAMY spełnią wymogi użytkownika, (2) że PROGRAMY będą 
wolne od błędów lub usterek, (3) dotyczących bezpieczeństwa, solidności, aktualności lub działania PROGRAMÓW, a w 
szczególności, że PROGRAMY będą należycie funkcjonować w każdym środowisku i systemie operacyjnym, oraz (4) że 
jakiekolwiek błędy w  PROGRAMACH zostaną naprawione. 

3. LICENCJODAWCA zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone usterki lub wady jak najszybciej usunąć, jednak 
zgłoszenie i przyjęcie przez LICENCJODAWCĘ informacji o usterce lub błędzie nie może w żadnym przypadku być traktowane 
jako zobowiązanie LICENCJODAWCY do jej usunięcia i nie daje podstaw UŻYTKOWNIKOWI do występowania z roszczeniami 
odszkodowawczymi przeciw LICENCJODAWCY z tytułu wystąpienia takich wad, błędów lub usterek . 

4. LICENCJODAWCA gwarantuje UŻYTKOWNIKOWI, że wszelkie nośniki fizyczne PROGRAMÓW, w chwili dostarczania ich do 
UŻYTKOWNIKA, będą wolne od fizycznych wad materiałowych przez okres trzydziestu (30) dni od daty pierwotnego nabycia 
PROGRAMU. W przypadku wystąpienia wad nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wyłącznym świadczeniem i 
jedynym obowiązkiem LICENCJODAWCY jest wymiana wadliwego nośnika zwróconego LICENCJODAWCY w ciągu okresu 
gwarancyjnego wynoszącego trzydzieści (30) dni (bez możliwości odstąpienia od umowy licencyjnej i bez prawa do jakiegokolwiek 
odszkodowania dla UŻYTKOWNIKA). Niniejsza gwarancja nie dotyczy szkód będącym skutkiem niewłaściwego użycia, nadużycia 
czy zaniedbania. Każdy wymieniony nośnik będzie objęty gwarancją, jak powyżej, na trzydzieści (30) dni od daty przesłania 
nośnika do UŻYTKOWNIKA. 

5. LICENCJODAWCA nie ponosi wobec UŻYTKOWNIKA lub osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym 
jakiekolwiek szkody, tj. rzeczywiste straty i utracone korzyści związane z używaniem i korzystaniem lub niemożnością używania i 
korzystania z PROGRAMÓW lub DOKUMENTACJI. 

 
6. Zabezpieczenie PROGRAMÓW – kod  rejestracyjny 
1. PROGRAMY mogą być zabezpieczone kodem rejestracyjnym. O sposobie zabezpieczenia PROGRAMÓW decyduje 

LICENCJODAWCA. 
2.  UŻYTKOWNIKOWI przysługuje wyłącznie jeden kod rejestracyjny do jednej LICENCJI, z zastrzeżeniem ust.4. 
3. Kod rejestracyjny jest unikatowym ciągiem znaków umożliwiającym korzystanie z PROGRAMÓW na jednym stanowisku roboczym 

(jednym komputerze).  
4. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do przesłania do LICENCJODAWCY kodu komputera na podstawie, którego LICENCJODAWCA 

odeśle do UŻYTKOWNIKA kod rejestracyjny. 
5.  W przypadku utraty stanowiska roboczego (komputera) lub jego uszkodzenia UŻYTKOWNIKOWI przysługuje dodatkowy kod 

rejestracyjny. 
6.  Działanie PROGRAMÓW zabezpieczonych kodem rejestracyjnym jest ograniczone czasowo na okres 1 roku. Po tym okresie 

UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do uaktualnienia PROGRAMÓW u LICENCJODAWCY. 
7. LICENCJODAWCA zastrzega możliwość odmowy wydania dodatkowego kodu rejestracyjnego  w przypadku uzasadnionej 

wątpliwości co do wiarygodności złożonych dokumentów przez UŻYTKOWNIKA. 
 
7. Zabezpieczenie PROGRAMÓW - klucz sprzętowy  
1. PROGRAMY mogą być zabezpieczone kluczem sprzętowym. O sposobie zabezpieczenia PROGRAMÓW decyduje 



LICENCJODAWCA. 
2. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje wyłącznie jeden klucz do jednej LICENCJI, z zastrzeżeniem ust.3 i ust.6.   
3. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utratę klucza przez UŻYTKOWNIKA lub osoby trzecie. 
4. W przypadku kradzieży klucza sprzętowego UŻYTKOWNIK może otrzymać dodatkowy klucz sprzętowy po spełnieniu 

następujących warunków: 
a) zgłoszenie LICENCJODAWCY faktu utraty klucza sprzętowego wraz z potwierdzeniem zgłoszenia kradzieży na Policji i z 

opisem okoliczności uprawdopodabniających jego utratę oraz w miarę możliwości przedstawieniem dowodów utraty klucza 
sprzętowego; 

b) uiszczenie opłaty za dodatkowy klucz sprzętowy, na którą składa się: opłata manipulacyjna oraz należność za wydany klucz 
sprzętowy w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem z chwili wystawienia faktury VAT. 

5. LICENCJODAWCA zastrzega możliwość odmowy wydania dodatkowego klucza sprzętowego w przypadku uzasadnionej 
wątpliwości co do wiarygodności złożonych dokumentów przez UŻYTKOWNIKA. 

6. W przypadku innej utraty klucza, niż kradzież, UŻYTKOWNIKOWI nie przysługuje klucz dodatkowy.  
7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia klucza, UŻYTKOWNIKOWI może zostać wydany nowy klucz po odesłaniu 

LICENCJODAWCY zniszczonego lub uszkodzonego klucza oraz wniesieniu opłaty opisanej w ust.3 lit. b). 
 
8. Zastrzeżenia 
1. PROGRAMY oraz DOKUMENTACJA są przewidziane jako pomoc w projektowaniu i nie mogą zastąpić niezależnego 

analizowania i sprawdzania nośności, bezpieczeństwa i użyteczności projektowanych elementów. 
2. UŻYTKOWNIK oraz inne osoby korzystające z PROGRAMÓW i/lub DOKUMENTACJI odpowiadają za przeprowadzenie 

niezależnych analiz i sprawdzeń otrzymanych wyników dla wszystkich elementów zaprojektowanych przy użyciu PROGRAMÓW.  
3. LICENCJODAWCA nie jest odpowiedzialny za uzyskane wyniki i wobec stanu zaawansowania techniki nie wyklucza błędów w 

związku z przetwarzaniem danych dla wszystkich przypadków. 
4. Zgodnie z niniejszą LICENCJĄ, LICENCJODAWCA nie ma obowiązku zapewnienia UŻYTKOWNIKOWI instalacji, szkolenia, ani 

żadnych innych usług. Usługi takie należy nabywać oddzielnie. 
 
9. Postanowienia różne 
1. Jeżeli LICENCJODAWCA dostarczy nową wersję, poprawkę błędu, uaktualnienie lub nową wersję, bądź inną modyfikację 

PROGRAMÓW, modyfikacja taka zostanie uznana za część PROGRAMÓW i będzie podlegać warunkom niniejszej umowy, o ile 
modyfikacja nie będzie jednoznacznie dostarczona na mocy osobnej umowy licencyjnej.  

2. LICENCJODAWCA zastrzega sobie prawo do nieudostępniania lub zaprzestania udostępniania dowolnego z PROGRAMÓW w 
dowolnym momencie oraz do zmiany cen, cech, danych technicznych, możliwości, funkcji, warunków udzielania licencji, dat 
publikacji, ogólnej dostępności lub innych cech wszelkich przyszłych wersji PROGRAMÓW. 

 
10. Prawo do zastosowania i właściwość sądu 
1. Prawem właściwym do niniejszej umowy licencyjnej jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych.  
3. Spory między stronami umowy będą rozstrzygane najpierw w drodze polubownej, a jeżeli ona nie da rozstrzygnięcia, przez sąd 

właściwy dla siedziby LICENCJODAWCY.  
4. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na to, że - niezależnie od wszelkich ustaw i praw - każde roszczenie czy podstawa pozwu powstałe 

w związku z użytkowaniem PROGRAMÓW i/lub DOKUMENTACJI lub związane z niniejszą umową muszą zostać złożone w ciągu 
jednego (1) roku od momentu powstania, w przeciwnym razie trwale wygasną. 

 
11. Oświadczenie Użytkownika 
1. UŻYTKOWNIK oświadcza, iż zapoznał się z warunkami Umowy Licencyjnej, akceptuje je bez zastrzeżeń i przyjmuje jako 

obowiązujące. 
 
 
LICENCJODAWCA:  

Alicja Buśka 
ul. Okuniewska 21, 05-074 Halinów 
tel.kom.: 511 790 346 

e-mail:  biuro@biurobudowlane.pl 
 

 

 


