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Przed zainstalowaniem oraz rozpoczęciem korzystania z oprogramowania prosimy o zapoznanie się z warunkami niniejszej umowy 

licencyjnej 

 

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA DO SPORZĄDZENIA 

RAPORTU ZAWIERAJĄCEGO ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE  

Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 

 

Między Izabelą Kraśnicką, działającą pod firmą Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka, z siedzibą w Siechnicach 

(55-011), przy ulicy Marii Konopnickiej 16, NIP: 899 – 235 – 28 - 40, REGON: 381 – 410 – 582 (zwaną dalej 

Licencjodawcą), z jednej strony, a Nabywcą (zwanym dalej Licencjobiorcą), z drugiej strony, została zawarta 

umowa następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i warunki użytkowania  programu (zwanym dalej „Programem”) 

komputerowego stanowiącego narzędzie do sporządzenia raportu zawierającego elementy sprawozdania 

finansowego zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (zwaną dalej „Ustawą”, 

Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami). Opis Programu jest dołączany każdorazowo przy zakupie 

oprogramowania. 

§ 2  

1. Licencjodawca oświadcza, że nabył w całości majątkowe prawa autorskie do Programu na podstawie  

art. 74 ust. 3 prawa autorskiego., jako do programu stworzonego w ramach swojej działalności. 

2. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą i jedynym prawnym właścicielem Programu oraz że Program 

jest wytworem oryginalnym i nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych twórców, 

przepisów o ochronie znaków towarowych i wynalazczości, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania 

jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej. 

3. Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcę, że obowiązki wynikające z niniejszej umowy wykona  

ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnego. 

4. Licencjobiorca zapewnia Licencjodawcę, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec podmiotów 

uprawnionych z tytułu naruszenia praw autorskich do utworów audiowizualnych podlegających obróbce 

przy użyciu Programu. 

§ 3  

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Programu na następujących 

polach eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci komputera; 

b) sporządzenie kopii zapasowej. 

2. Potwierdzeniem licencji na użytkowanie programu jest faktura zakupu lub inny dokument potwierdzający 

zakup wraz z dowodem zapłaty. 

3. Użytkownik nie ma prawa do cesji praw wynikających z niniejszej umowy. 

4. Zakres licencji udzielonej na Program obejmuje: 

a) terytorium Polski i jakiegokolwiek innego kraju; 

b) czas nieokreślony; 

c) dowolną ilość stanowisk komputerowych w siedzibie Licencjobiorcy; 

d) dowolną ilość stanowisk na nośnikach przenośnych typu laptopy. 

5. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy: 

a) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części przy wykorzystaniu 

jakiejkolwiek techniki celem przekazania Programu innym osobom lub podmiotom; 
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b) modyfikować, dekompilować oraz wykorzystywać dowolnego fragmentu Programu,  

z wyjątkiem opracowań na potrzeby własne. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie 

powstałych opracowań jest zabronione i narusza prawa autorskie 

c) udzielać osobom trzecim sublicencji ani przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

§ 4  

1. W celu umożliwienia korzystania z Programu Licencjodawca przekazuje Licencjobiorcy Program drogą 

elektroniczną („Nośnik”). 

2. Dostarczenie Programu nastąpi w terminie 2 dni roboczych od uzyskania przez Licencjodawcę 

płatności. 

3. Licencjobiorca nabywa własność Nośnika. Nabycie własności Nośnika nie oznacza przeniesienia 

majątkowego prawa autorskiego do Programu. 

§ 5  

1. W zamian za korzystanie z Programu w okresie objętym licencją Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy 

wynagrodzenie określone w sklepie internetowym Licencjodawcy (na stronach wlasnafirma.biz/sklep 

oraz sprawozdaniefinansowe.eu/sklep).  

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie własności Nośnika Programu. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek Licencjobiorcy zgodnie z systemem płatności 

wskazanym na wymienionych w punkcie 1 powyżej stronach internetowych. 

 

§ 6  

1. Następujące działania Licencjodawcy dokonywane w czasie korzystania z Programu nie wymagają 

zgody Licencjodawcy: 

a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania  

z Programu. Kopia ta nie może być używana równocześnie z Programem; 

b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Programu w celu poznania jego idei  

i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 

przechowywania Programu przez Licencjobiorcę na zasadach określonych w niniejszej 

umowie. 

 

§ 7  

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy gwarancji na prawidłowe działanie Programu. 

2. Licencjodawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Programu wszelkie usterki,  

które uniemożliwiają korzystanie z Programu albo ograniczają możliwości jego wykorzystania zgodnie 

z opisem i instrukcją obsługi. 

 

§ 8 

1. Licencjodawca może kontrolować sposób korzystania z Programu przez Licencjobiorcę pod kątem jego 

zgodności z postanowieniami niniejszej umowy oraz przeznaczeniem Programu. 

2. Licencjodawca może ponadto kontrolować, czy nie dokonano próby usunięcia albo obejścia 

zabezpieczeń technicznych programu. Jeżeli kontrola ujawni, że Licencjobiorca posiada program 

komputerowy służący wyłącznie usunięciu zabezpieczeń, Licencjodawca może domagać się 

zniszczenia takiego programu. 

3. Jeżeli Licencjobiorca ma interes prawny w uzyskaniu oświadczenia Licencjodawcy,  

że korzysta z Programu na podstawie niniejszej umowy, może zwrócić się do Licencjodawcy o wydanie 

takiego oświadczenia. 
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§ 10  

1. Licencjodawcy przysługuje w okresie obowiązywania umowy (tj. do dnia 14 od zakupu) prawo  

do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku istotnego naruszenia przez Licencjobiorcę  

jej postanowień. 

2. Strony uznają, że istotnym naruszeniem postanowień niniejszej umowy jest zwłaszcza: 

a) uchybienie terminowi zapłaty wynagrodzenia z przyczyn zawinionych przez Licencjobiorcę 

trwające powyżej 10 dni; 

b) naruszenie majątkowych praw autorskich do Programu przysługujących Licencjodawcy; 

c) udostępnianie programu osobom trzecim. 

3. W razie odstąpienia od umowy Licencjobiorca: 

a) odinstaluje Program z pamięci swoich komputerów; 

b) zniszczy kopię zapasową. 

4. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

§ 11  

1. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje następujące okoliczności: 

a) dostarczenie Licencjobiorcy wadliwego Nośnika; 

b) nieterminowe wykonanie usługi gwarancyjnej; 

c) nieusunięcie usterek zgłaszanych w ramach gwarancji; 

d) bezpodstawną odmowę wydania oświadczenia, z którego wynika, że Licencjobiorca korzysta  

z Programu na podstawie niniejszej umowy. 

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki w Programie oraz ich skutki powstałe wskutek: 

a. nieautoryzowanego dostępu (próby obejścia Kodu, wprowadzenia wadliwego kodu); 

b. korzystania z Programu niezgodnie z przeznaczeniem; 

c. korzystania z Programu niezgodnie z instrukcją obsługi. 

§ 12  

Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13  

1. Wszelkie spory mogące w przyszłości wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

polubowny. 

2. Sąd będzie obradował w siedzibie Licencjodawcy. 

3. Sąd będzie składał się z trzech arbitrów. 

4. Strony wyznaczą po jednym arbitrze, a arbitrzy superarbitra. 

5. Wyrok sądu polubownego wywoła skutki określone w ustawie z 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575). 

§ 14 

Prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie. 

 

 


