
 

 
 

 

WARUNKI LICENCJI 
§ 1. Definicje 

1. Dokumentacja – oznacza wszelkiego rodzaju dokumenty udostępnione lub dostarczone przez Licencjodawcę dotyczące 
Oprogramowania bądź jego fragmentu, w szczególności instrukcje, materiały promocyjne, dane techniczne, opisy, 
grafiki itp., zarówno dostarczone wraz z Oprogramowaniem, jak i umieszczone na stronach internetowych, serwerach 
oraz nośnikach, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, niezależnie od tego, czy zawierają treści podlegające 
ochronie prawnoautorskiej. 

2. Instalacja – oznacza proces polegający na skopiowaniu plików Oprogramowania na twardy dysk lub inne podobne 
urządzenie pamięci masowej, 

3. Nośnik – każdy nośnik, na którym umieszczono Oprogramowanie, w szczególności dyski twarde, płyty CD, DVD, pliki 
cyfrowe lub inne nośniki wykorzystywane lub zaprojektowane obecnie, a także takie, które nie są znane w chwili 
zawierania umowy, lecz będą używane w przyszłości w celu wskazanym wyżej, niezależnie od sposobu utrwalenia, 
zapisu czy też transferu danych. 

4. Oprogramowanie – oznacza programy CYBID niezależnie od nośnika, na którym je umieszczono, w tym materiały, które 
zostały dostarczone jednocześnie z zawarciem niniejszej licencji, jak również w późniejszym okresie, włącznie z 
wszelkiego rodzaju poprawkami, aktualizacjami, uzupełnieniami, modułami i składnikami dodatkowymi, 

5. Użycie/Używanie – oznacza korzystanie z Oprogramowania w każdy sposób dotyczący całości bądź części 
Oprogramowania, jego składników lub kodu źródłowego, w szczególności obejmuje: dostęp do programu, pobieranie, 
kopiowanie, wyświetlanie, instalację, uruchomienie, a także uzyskanie innej korzyści wynikającej z funkcjonowania 
Oprogramowania, 

6. Użytkownik końcowy – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność 
prawną, która nabyła prawa do korzystania z Oprogramowania na skutek przystąpienia do Umowy Licencji 

§ 2.   Zawarcie Umowy. 
1. Umowa zostaje zawarta między Licencjodawcą a Użytkownikiem końcowym w chwili zainstalowania oraz 

jakiegokolwiek użycia Oprogramowania przez Użytkownika Końcowego. 
2. Podmiot, który dokonał zwielokrotnienia, zainstalowania lub jakiegokolwiek użycia Oprogramowania, oświadcza w 

ten sposób swoją wolę zawarcia umowy licencyjnej oraz potwierdza jej postanowienia, jako wiążące go w zakresie 
korzystania z Oprogramowania. 

3. Umowa zostaje zawarta wraz z najwcześniejszą chwilą dokonania zwielokrotnienia, instalacji lub użycia 
Oprogramowania w jakikolwiek sposób. 

4. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Licencjodawcy. 
5. Podmiot, który nie wyraża zgody na treść umowy Licencyjnej nie ma prawa do zwielokrotnienia, instalacji ani 

korzystania w jakikolwiek sposób z Oprogramowania. 
§ 3. Zapewnienie wstępne. 

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu pełne majątkowe prawa do Oprogramowania wraz z dokumentacją, 
oraz że jest wyłącznie uprawniony do udzielania licencji na używanie Oprogramowania. 

2. Licencjodawca oświadcza ponadto, że jego prawa od Oprogramowania nie są obciążone na rzecz osób trzecich, ani 
żadna osoba trzecia nie skierowała przeciw niemu roszczeń dotyczących praw do Oprogramowania. 

§ 4. Udzielenie Licencji 
1. Licencjodawca udziela Użytkownikowi końcowemu niewyłącznej i nieprzenoszalnej Licencji na Używanie 

Oprogramowania na zasadach określonych w Umowie Licencyjnej, w szczególności zgodnie z ograniczeniami 
wynikającymi z jej postanowień zawartych poniżej. 

2. Użytkownik końcowy na podstawie zawarcia umowy Licencyjnej jest uprawniony do używania Oprogramowania na 
jednym stanowisku komputerowym, tj. każde oprogramowanie przypisane jest do pojedynczego stanowiska 
komputerowego chyba, że Umowa stanowi inaczej.    

3. Zabronione jest udostępnianie Oprogramowania innym podmiotom niż użytkownik końcowy. 
4. Użytkownikowi końcowemu nie wolno instalować ani używać Oprogramowania w systemie przeznaczonym dla wielu 

użytkowników ani w rozproszonym systemie komputerowym takim jak: sieć lokalna, intranet, Internet. Nie wyklucza 
to instalacji lub używania Oprogramowania na stanowisku komputerowym, które jest połączone z siecią 
rozproszoną, o ile żaden pomiot poza użytkownikiem końcowym, nie uzyska w ten sposób dostępu do 
Oprogramowania. 

5. Użytkownikowi końcowemu nie wolno instalować ani używać Oprogramowania na dostępnym dla wielu 
użytkowników stanowisku komputerowym, lub innym urządzeniu podobnym znanym, używanym i projektowanym 
obecnie, a także zaprojektowanym lub wykorzystywanym w przyszłości. 

6. Oprogramowanie lub prawa wynikające z jednej umowy licencyjnej mogą być używane tylko przez jednego 
użytkownika i nie podlegają wspólności, współwłasności, współużywaniu, współkorzystaniu ani nie mogą być 
używane jednocześnie przez inne osoby niż użytkownik końcowy. 

7. Użytkownik końcowy nie jest uprawniony do używania Oprogramowania lub interfejsu użytkownika na innym 
stanowisku komputerowym lub urządzeniu podobnym, niż to, na którym Oprogramowanie zostało zainstalowane. 



8. Zabrania się Użytkownikowi końcowemu udzielać zezwoleń na korzystanie z Oprogramowania, w sposób opisany w 
niniejszym paragrafie, na rzecz innych osób. 

9. Zakaz udostępniania, instalowania oraz innego rodzaju ograniczenia dotyczące używania Oprogramowania, o 
których mowa wyżej obejmują wszelkiego rodzaju połączenia bezpośrednie i pośrednie istniejące obecnie lub 
możliwe do wykonania w przyszłości, za pomocą urządzeń sprzętowych lub programów komputerowych, tworzących 
bądź agregujących połączenia. 

10. Użytkownik końcowy może w czasie trwania Umowy Licencyjnej dokonać zmiany instalacji Oprogramowania, w ten 
sposób, że usunie Oprogramowanie (odinstaluje) ze stanowiska komputerowego, na którym było pierwotnie 
zainstalowane i następnie zainstaluje Oprogramowanie na innym stanowisku komputerowym. Takie zachowanie 
użytkownika nie może prowadzić w sposób bezpośredni bądź pośredni do zwiększenia liczby stanowisk, na których 
Oprogramowanie jest lub może być używane. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z systemu 
automatycznego zbierania i weryfikacji tego rodzaju informacji, na co Użytkownik końcowy wyraża zgodę. 

§ 5.  Szczególne postanowienia dotyczące zamówienia licencji rozszerzonej. 
1. Użytkownik końcowy może nabyć uprawnienia do korzystania z Oprogramowania w sposób umożliwiający instalację 

lub użycie Oprogramowania na więcej niż jednym stanowisku komputerowym, zgodnie ze specyfiką produktów 
oferowanych przez Licencjodawcę. W takim wypadku w treści zamówienia oraz w dokumencie potwierdzającym 
nabycia danego produktu zostanie ujawniony zakres oraz specyfika modyfikująca postanowienia umowy, według 
zasad przedstawionych poniżej. 

2. Licencja rozszerzona - Licencjodawca na wniosek Użytkownika końcowego, może udzielić zgody na zainstalowanie 
Oprogramowania na dwóch stanowiskach komputerowych tj. na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze 
przenośnym (laptopie), przy czym dopuszczalne jest korzystanie jednoczesne przez Użytkownika końcowego tylko z 
Oprogramowania zainstalowanego na jednym ze stanowisk komputerowych. W celu uzyskania zgody Licencjodawcy, 
o której mowa wyżej Użytkownik powinien wysłać wniosek na adres: biuro@cyborgidea.com.pl. Dalsze instrukcje 
zostaną przekazane Użytkownikowi w odpowiedzi na wniosek, która zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych. 
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika przekazania danych dotyczących cech 
indywidualnych komputera. Zgoda na instalację Oprogramowania na dodatkowych stanowisku komputerowych 
zależy od uznania Licencjodawcy i może zostać w każdym czasie odwołana, w szczególności w wypadku powzięcia 
uzasadnionych podejrzeń w sprawie naruszenia Umowy licencyjnej przez Użytkownika końcowego. 

§ 6. Środki ochrony Oprogramowania. 
1. Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie jest wyposażone w zabezpieczenia ochronne o charakterze 

technologicznym, mające na celu przeciwdziałanie nielegalnemu lub nielicencjonowanemu używaniu 
Oprogramowania. 

2. Użytkownik końcowy wyraża zgodę na stosowane środków ochrony wskazanych w ust. 1. 
3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych dotyczących używania Oprogramowania, w 

szczególności danych dotyczących cech indywidualnych komputerów, na których zostało zainstalowane 
Oprogramowanie, kluczy licencyjnych, adresów dostępowych do sieci Internet, ilości domen oraz wszelkich innych 
informacji uznanych za ważne w celu zapewnienia, że produkt jest używany zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej 
na użytkowanie Oprogramowania 

4. Użytkownik zgadza się nie blokować w sposób elektroniczny ani żaden inny, przepływu danych niezbędnych zgodnie 
z wymogami niniejszej Umowy. 

5. Licencjodawca oświadcza i zapewnia, że dane, o których mowa wyżej, są używane wyłączenie w celu weryfikacji 
legalności korzystania z Oprogramowania. 

§ 7.  Kopia zapasowa 
1. Użytkownik końcowy może sporządzić jedną kopię Oprogramowania, jako kopię zapasową, z zastrzeżeniem, że kopia 

będzie opatrzona wyraźną informacją, że jest to kopia archiwalna oryginalnego Oprogramowania należącego do 
Licencjodawcy i jako taka podlega ochronie prawa autorskiego, w tym jest objęta postanowieniami umowy 
licencyjnej. 

2. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do strzeżenia kopii zapasowej przed nieuprawnionym użyciem. 
3. Kopia zapasowa nie może być używana przez użytkownika końcowego, o ile Oprogramowanie dostarczone na 

nośniku oryginalnym działa prawidłowo. 
4. Oprogramowanie zawarte na kopii zapasowej podlega ochronie zgodnej z postanowieniami umowy licencyjnej. 
5. Instalacja Oprogramowania z kopii zapasowej stanowi potwierdzenie przez Użytkownika końcowego warunków 

umowy licencyjnej. 
§ 8.  Ochrona praw Licencjodawcy. 

1. Licencjodawca oświadcza, że na mocy umowy na rzecz Użytkownika końcowego udziela jedynie upoważnienia do 
używania Oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym. 

2. Umowa nie przenosi na Użytkownika końcowego żadnych praw do Oprogramowania, w szczególności nie stanowi 
ona umowy sprzedaży. 

3. Wszystkie prawa, które w sposób wyraźny w umowie licencyjnej nie zostały udzielone Użytkownikowi końcowemu, 
są zastrzeżone na rzecz Licencjodawcy. 



4. Oprogramowanie podlega ochronie prawnej, w tym ochronie wynikające z prawa autorskiego i innych ustaw oraz 
prawa międzynarodowego. 

5. Licencjodawca jest właścicielem praw do oprogramowania, w tym majątkowych praw autorskich oraz prawa 
własności intelektualnej wynikających z innych aktów prawnych. 

6. Użytkownikowi końcowemu na mocy umowy licencyjnej nie przysługują żadne prawa, uprawnienia czy udziały w 
Oprogramowaniu, w szczególności prawa do patentów, znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich, 
know-how. 

7. Użytkownikowi końcowemu nie wolno niszczyć, usuwać, czy modyfikować żadnych oznaczeń, notyfikacji, etykiet czy 
powiadomień dotyczących praw Licencjodawcy. 

§ 9.  Ochrona Oprogramowania i Dokumentacji. 
1. Użytkownikowi końcowemu nie wolno kopiować, modyfikować, tłumaczyć, dezasemblować, reprodukować, 

odtwarzać, dekompilować, deszyfrować lub w inny sposób pozyskiwać kodu źródłowego Oprogramowania ani 
Dokumentacji, w całości ani w żadnej części. 

2. Użytkownikowi końcowemu nie wolno tworzyć programów komputerowych kopiujących funkcjonalność 
Oprogramowania będącego przedmiotem umowy, w całości ani w części. 

3. Użytkownikowi końcowemu nie wolno używać Oprogramowania bądź jego fragmentu, kodu źródłowego 
Oprogramowania bądź jego fragmentu, jako podstawy do wykreowania, przygotowania, modyfikacji innego 
programu komputerowego lub jego elementu, ani prowadzić innych prac podobnych, jak również w inny sposób 
używać kodu źródłowego naruszając przysługujące Licencjodawcy prawa własności, w tym prawa własności 
intelektualnej bądź innych osób. 

4. Oprogramowanie lub jego fragment, kod źródłowy Oprogramowania, w całości lub w części, nie mogą być 
transmitowane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane, w szczególności za pomocą jakiegolowiek urządzenia 
technicznego ani sieci elektronicznych typu Internet lub intranet, jak również niedopuszczalne jest ich sprzedawanie, 
darowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, użyczanie, wydzierżawianie, licencjowanie, sublicencjonowanie, oraz 
jakiekolwiek dystrybuowanie czy udostępnianie przez Użytkownika końcowego bezpośrednio czy pośrednio na rzecz 
innych osób. 

5. Użytkownik końcowy może używać Oprogramowanie jedynie w ramach realizacji własnej działalności.  
6. W imieniu Użytkownika końcowego Oprogramowanie może być używane przez uprawnionych przez niego 

pracowników lub członków organów, w ramach realizacji obowiązków pracowniczych bądź statutowych wobec 
Użytkownika końcowego. 

7. Osoby, o których mowa w ust. 6, nie mogą używać Oprogramowania, dla własnych celów, w szczególności 
zabronione jest używania Oprogramowania, dla wykonania czynności, których stroną nie jest Użytkownik końcowy. 

8. Członkowie Stowarzyszenia lub Spółdzielni, są uprawnieni do używania Oprogramowania, tylko jeśli spełniają 
kryteria, o których mowa w ust. 6i 7. 

9. Wspólnicy spółek osobowych lub spółki cywilnej są uprawnieni do używania Oprogramowania, tylko w ramach 
wykonywania czynności, których stroną jest spółka, której są wspólnikami. Ustęp 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Ochrona, o której mowa wyżej obejmuje Oprogramowanie i Dokumentację, oraz ich elementy, w szczególności 
rysunki, grafiki i bazy danych oraz ich części, niezależnie od tego, czy mają one charakter twórczy. 

 
§ 10.  Wypowiedzenie licencji 

1. Naruszenie licencji w jakikolwiek sposób, w szczególności przez jakiekolwiek nieuprawnione udostępnienie 
Oprogramowania lub przez utrudnianie bądź uniemożliwiania Licencjodawcy realizacji praw wynikających z § 3 Umowy, 
prowadzi do natychmiastowego wygaśnięcia licencji. 

2. W wypadku wypowiedzenia umowy bądź wygaśnięcia umowy z jakiekolwiek innej przyczyny, bądź innej utraty 
uprawnień do używania Oprogramowania, Użytkownik końcowy jest zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia 
wszystkich kopii Oprogramowania i zaprzestania jego używania, a dalsze używanie mimo braku podstawy prawnej 
stanowi naruszenie prawa. 
 

§ 11. Stosowanie warunków licencji. 
1. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do przekazania informacji o warunkach licencji i ograniczeniach z niej 

wynikających wszystkim osobom, które są przez niego zatrudnione lub podlegają jego kierownictwu bądź kontroli, bez 
względu na podstawę zatrudnienia, jeśli osoby te posiadają dostęp do Oprogramowania. 

2. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do podjęcia wszelkich starań uzasadnionych okolicznościami, w celu ochrony 
Oprogramowania, w szczególności jest zobowiązany do przeciwdziałania użyciu Oprogramowania przez osoby 
nieuprawnione. 

3. Użytkownik końcowy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby osoby przez niego zatrudnione lub podlegające jego 
kierownictwu bądź kontroli, bez względu na podstawę zatrudnienia, które posiadają dostęp do Oprogramowania 
przestrzegały warunków licencji. 

4. Użytkownik końcowy jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niże w terminie 3 dni roboczych, powiadomić 
licencjodawcę o każdym nielegalnym bądź nieautoryzowanym przypadku użycia Oprogramowania, co do którego 
pozyska taką informację. 



5. Licencjodawca jest uprawniony do kontroli sposobu używania Oprogramowania, w szczególności kontrola taka może 
odbywać się w miejscu prowadzenia działalności przez Użytkownika końcowego. 

6. Kontrola, o której mowa wyżej, może odbywać się tylko po uprzednim telefonicznym powiadomieniu najpóźniej na 1 
godzinę przed planowaną kontrolą 

7. Kontrola powinna odbywać się w normalnych godzinach prowadzenia działalności przez Użytkownika końcowego i nie 
może zakłócać ponad przyjętą miarę funkcjonowania tej działalności. 

§ 12.  Gwarancja. 
1. Licencjodawca oświadcza i gwarantuje, że system został stworzony przez niego i nie narusza on prawa autorskiego 

ani tajemnicy handlowej osób trzecich. 
2. Licencjodawca gwarantuje, że nośnik Oprogramowania oraz Klucz Sprzętowy do Oprogramowania jest wolny od wad 

i pozostanie zdatny do użycia przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia Użytkownikowi końcowemu. 
3. W wypadku wady nośnika Oprogramowania w okresie gwarancyjnym Użytkownik końcowy jest uprawniony do 

wystąpienia do Licencjodawcy z żądaniem dostarczenia nośnika wolnego od wad. 
4. Licencjodawca jest zobowiązany do dostarczenia nośnika wolnego od wad w rozsądnym terminie, nie dłuższym 

jednak niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. 
5. Gwarancja na nośnik Oprogramowania nie obowiązuje, w wypadku wadliwego postępowania Użytkownikowi 

końcowego z nośnikiem Oprogramowania, w szczególności nieprawidłowego przechowywania, używania, 
jakiejkolwiek modyfikacji czy też uszkodzenia mechanicznego. 

6. Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może być używane do celów wynikających z 
jego funkcjonalności na różne sposoby i przy użyciu różnego typu danych. 

7. Użytkownik końcowy oświadcza i gwarantuje, że w żadnym wypadku Oprogramowanie nie będzie używane w celu 
naruszenia praw własności intelektualnej czy prawa do prywatności osób trzecich.  

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zakłada wszystkie typy ryzyka wiążące się z używaniem przez niego 
Oprogramowania, w szczególności potwierdza, że w jego gestii leży, aby ocenić właściwość, kompletność i 
użyteczność wszystkich danych, rekomendacji, usług, wyników oraz innych informacji zapewnionych lub uzyskanych 
w ramach Oprogramowania (jeśli w inny sposób nie są wskazane w umowie). 

9. Licencjodawca, nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za właściwość, użyteczność, kompletność i dostępność 
do informacji zapewnionych ani uzyskanych w ramach Oprogramowania, które zapewnione jest „takim jakie jest” i 
„ze wszystkimi jego niedoskonałościami”, na co Użytkownik końcowy w sposób wyraźny wyraża zgodę. 

10. W razie wątpliwości Licencjodawca oświadcza, że nie udziela gwarancji przydatności Oprogramowania dla 
szczególnego celu, a także nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykorzystania Oprogramowania w 
określonym czasie i miejscu. 

11. Użytkownik końcowy jest samodzielnie i wyłącznie odpowiedzialny za wybór oprogramowania, jego składników lub 
aplikacji, prawidłowy dobór, wprowadzenie i odczytanie danych. 

§ 13. Wyłączenie odpowiedzialności Licencjodawcy. 
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie będzie odpowiadać w 

stosunku do Użytkownika końcowego, bądź jego klientów lub innej osoby trzeciej, za jakąkolwiek szkodę lub 
krzywdę, w szczególności za uszczerbek majątkowy, utracone korzyści, straty moralne bądź inne wydatki, koszty, 
spowodowany w jakikolwiek sposób, bezpośrednio czy pośrednio wynikający realizacji umowy. 

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność ani użytkowanie Oprogramowania, w szczególności 
za jakąkolwiek dostępność czy wadliwe działanie, dowolny błąd komputerowy czy uszkodzenie danych lub ich utratę, 
ani za jakiekolwiek powiązane uszkodzenie czy uszczerbek tego rodzaju.  

3. Licencjodawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za żaden uszczerbek przypadkowy, w tym m. in. za 
utratę zarobków lub utratę okazji, nawet gdyby te okoliczności były do przewidzenia i nawet, gdy Licencjodawca 
został ostrzeżony przed możliwością takich uszczerbków.  

4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadkową utratę, kradzież czy też zniszczenie oprogramowania. 
5. Maksymalna łączna odpowiedzialność Licencjodawcy nie będzie przekraczać całkowitej kwoty, jaką Użytkownik 

końcowy zapłacił za nabycie jednego egzemplarza Oprogramowania wraz z licencją. 
6. W każdym wypadku Licencjodawca podnosi odpowiedzialność jedynie za szkodę, która została przez niego 

wyrządzona z winy umyślnej. 
§ 14. Aktualizacja oprogramowania. 

1. Licencjodawca zobowiązuje się do informowania Użytkownika końcowego o dostępności aktualizacji, modyfikacji, 
dodatków czy nowych wersjach Oprogramowania. W celu realizacji powyższego obowiązku Licencjodawca będzie 
korzystał z systemu zdalnej weryfikacji aktualnie zainstalowanej przez Użytkownika końcowego wersji 
Oprogramowania, a także Licencjodawca będzie korzystał z systemu automatycznego powiadamiania o błędach w 
Oprogramowaniu. Dane oraz czynności niezbędne do prawidłowej realizacji czynności, o których mowa w zdaniu 
poprzednim mogą być pozyskane przez Licencjodawcę bezpośrednio od Użytkownika końcowego, jak również za 
pośrednictwem podmiotów trzecich. 

2. Użytkownik końcowy wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej zawierającej informacje, o których 
mowa wyżej. 



3. Aktualizacja, modyfikacja, dodatek czy też nowa wersja Oprogramowania jest objęta postanowieniami niniejszej 
umowy licencyjnej i może być zainstalowana jedynie na tym samym urządzeniu komputerowym, na którym jest 
zainstalowana pierwotna wersja Oprogramowania. 

4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych Oprogramowania bez dodatkowego 
powiadomienia. 

5. Użytkownik końcowy, który używa Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji jest uprawniony do nabycia 
aktualizacji, modyfikacji, dodatku czy nowej wersji Oprogramowania po cenie preferencyjnej. 

§ 15. Wynagrodzenie 
1. Z tytułu używania Oprogramowania Użytkownik końcowy zobowiązany jest do zapłaty opłat licencyjnych zgodnych z 

cennikiem stosowanym przez Licencjodawcę ( określoną w zamówieniu) wraz z należnym podatkiem VAT.  
2. Kwota opłat, o której mowa w ust. 1 przysługująca Licencjodawcy stanowi wynagrodzenie łączne. 
3. Użytkownik końcowy zobowiązuje się do terminowego regulowania należności, przy czym przekroczenia terminu 

płatności oznaczają niedotrzymanie warunków nin. Umowy, co skutkuje natychmiastowym uchyleniem prawa do  
używania Oprogramowania, wraz z konsekwencjami, o których mowa w § 7 ust. 2. 

4. Zapłata należności wraz z odsetkami za opóźnienie, powoduje automatyczne przywrócenie uprawnień Użytkownika 
wynikających z niniejszej umowy licencyjnej. 

§ 16. Tajemnica przedsiębiorstwa i poufność. 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały w związku 

z realizacją niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę bądź utratę zaufania. 
2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony uznaje się wszelkie nieujawnione publicznie informacje związane z 

działalnością Strony, w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznych i handlowym lub 
organizacyjnym jej przedsiębiorstwa (know-how), co do których zostały podjęte niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 

§ 17. Interpretacja umowy. 
1. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie Umowy zostanie w określonej sytuacji uznane przez jakikolwiek sąd, 

arbitraż czy władze administracyjne za nieważne lub nieskuteczne, niewykonalne, uznanie takie nie wpływa na 
ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień Umowy, lub na ważność, skuteczność i 
wykonalność takiego warunku lub postanowienia w innej sytuacji. 

2. Nagłówki Artykułów i Punktów zawarte w Umowie zostały podane wyłącznie dla celów porządkowych i nie wpływają 
na znaczenie ani interpretację treści Umowy. 

§ 18. Zasady rozstrzygania sporów 
Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 

§ 19. Kara umowna. 
1. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za naruszenie umowy dotyczące: 
a) Użycia, instalacji, zwielokrotnienia Oprogramowania lub Dokumentacji, w całością bądź w części w sposób 

wykraczający poza zakres wynikający z Umowy – w wysokości 2000 EURO 
b) Udostępnienia Oprogramowania lub Dokumentacji w całości lub w części na rzec podmiotów trzecich w sposób 

bezpośredni lub pośredni - w wysokości 3000 EURO za każdy przypadek Udostępnienia. 
c) Utrudnienia lub uniemożliwienia Licencjodawcy wykonywania praw zmierzających do ochrony legalności 

Oprogramowania lub Dokumentacji, jak również w wypadku niewykonania obowiązków ciążących na Użytkowniku 
końcowych. W szczególności w zakresie, o którym mowa w § 5, 7, 8 i 10 – w wysokości 1000 EURO za każde 
naruszenie. 

d) Użycia, skopiowania bądź zwielokrotnienia funkcjonalności i metodologii stosowanych w Oprogramowaniu - 2000 
EURO za każde naruszenie 

e) Naruszenie obowiązków dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności – w wysokości 1000 EURO za 
każde naruszenie. 

2. Licencjodawca jest uprawniony do żądania odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej, w wypadku, gdy 
powstała szkoda rzeczywista przewyższająca wartość kary umownej 
 

§ 20. Transfer licencji 
1. Zabronione jest zawieranie jakichkolwiek umów, czy też dokonywanie czynności mających na celu transfer 

uprawnień użytkownika końcowego wynikających z niniejszej umowy licencyjnej, bez wyraźnej pisemnej zgody 
Licencjodawcy. 

2. W szczególności niedopuszczalne jest przeniesienie Umowy licencyjnej w całości lub w części, zarówno 
bezpośrednio, jak i pośrednio, w tym w wyniku sprzedaży, darowizny, dzierżawy, najmu, sublicencji, całości bądź 
części uprawnień. 

3. Prawa wynikające z umowy licencji nie przechodzą na inne podmioty, w drodze sukcesji syngularnej, ani 
uniwersalnej, niezależnie od tego, czy są one następcami prawnymi użytkownika końcowego, w szczególności 
uprawnienia te nie podlegają dziedziczeniu, nie mogą być przenoszone, ani nie przechodzą na inne podmioty w 
wyniku przekształcenia, podziału, połączenia spółki, wniesienia aportu do spółki, czy też upadłości Użytkownika 



końcowego, nabycia na licytacji publicznej, na podstawie decyzji administracyjnej ani żadnego innego zdarzenia 
prawnego, które nie zawiera wyraźnej zgody Licencjodawcy na przeniesienia praw z umowy licencyjnej. 

§ 21. Odesłanie do ustaw. 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach 
autorskich i prawa pokrewnych. 

§ 22. Zwolnienie z odpowiedzialności 
1. Zwolnienie z odpowiedzialności, zrzeczenie się bądź niewykonywanie jednego roszczenia wynikającego z naruszenia 

obowiązków jednej ze stron, nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności za inne naruszenia i roszczenia, w 
szczególności za kolejne i ciągłe naruszenia praw własności intelektualnej. 

§ 23. Forma umowy 
1. Odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W celu komunikacji między stronami w zakresie wykonywania Umowy, Licencjodawca oświadcza, że oczekuje na 

korespondencję na adres biuro@cybid.com.pl przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej, wysyłanej z firmowego 
konta internetowego Użytkownika końcowego. 

 

 


