
OGÓLNE WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ 
NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU KOMPUTEROWEGO „RAPORT 2” 

 
 
1. Ogólne warunki umowy licencyjnej określają zasady współpracy pomiędzy użytkownikiem 
programu komputerowego „RAPORT 2” będącego osobą fizyczną lub osobą prawną (zwaną 
dalej "Licencjobiorcą") a APLISENS S.A. z siedzibą: ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa, nr 
KRS 302835 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprawnionym do programu komputerowego 
„RAPORT 2” (zwanym dalej "Licencjodawcą"). 
2. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Programu w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z wykorzystaniem zakupionych urządzeń 
APLISENS S.A. 
3. Niniejsze warunki określają treść umowy zawartej przez nabywcę Programu „RAPORT 2”. 
 
 

§ 1 
1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do programu 
komputerowego „RAPORT 2” (zwany dalej "Programem") w pełnym zakresie, bez 
jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich (włączając wszelkie fotografie, animacje, 
obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne). 
2. Program jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).  
3. Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków 
towarowych Licencjodawcy. Nazwa oraz logo programu komputerowego RAPORT 2 
podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. Licencjobiorca bez 
uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest uprawniony do utrwalania, 
zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 
 
 

§ 2 
1. Z tytułu udzielenia licencji zgodnie z niniejszymi warunkami, Licencjobiorca zobowiązuje 
się do zapłaty Licencjodawcy jednorazowej ryczałtowej opłaty. W chwili uiszczenia przez 
Licencjobiorcę opłaty licencyjnej, Licencjobiorca nabywa niewyłączną licencję na 
korzystanie z Programu bezterminowo. 
2. Program nie może być wynajmowany, wydzierżawiany, ani wypożyczany przez 
Licencjobiorcę. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji w ramach 
udzielonych mu na podstawie niniejszej umowy uprawnień chyba że zajdą okoliczności 
określone w ust. 3. 
3. Licencjobiorca będący na podstawie odrębnej umowy dystrybutorem urządzeń APLISENS 
S.A., może udzielić dalszej licencji zgodnie z niniejszymi warunkami tylko za zgodą 
Licencjodawcy, na warunkach określonych w dalszych ustępach, bez prawa sublicencji. 
4. Przed udzieleniem licencji, Licencjobiorca określony w ust. 3 zobowiązany jest złożyć 
Licencjodawcy zamówienie, obejmujące wskazanie ilości licencji. W razie takiej potrzeby, w 
oparciu o zamówienie, Licencjodawca dostarczy Licencjobiorcy także dokumenty, nośniki 
lub inne materiały niezbędne do udzielenia licencji. 
5. Za każdą licencję, Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy opłatę 
licencyjną, której wysokość podana będzie przez Licencjodawcę. 



6. Licencjobiorca określony w ust. 3 ma prawo udzielić licencji z zakazem sublicencji za 
jednorazową ryczałtową opłatą. 
7. Licencjobiorca określony w ust. 3 ma obowiązek udzielania odbiorcom licencji informacji 
dotyczącej funkcjonowania Programu w taki sposób, aby wykluczyć powstanie 
nieporozumień co do cech i warunków jego prawidłowej eksploatacji.  
 
 

§ 3 
W przypadku od-instalowania Programu, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża 
zgodę że Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane 
zapamiętane za pomocą Programu oraz za szkody związane z utratą tych danych. 
 
 

§ 4 
1. Instalując, kopiując lub używając w jakikolwiek inny sposób Program, Licencjobiorca 
zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej umowy licencyjnej. 
2. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, 
Licencjodawca nie udziela mu licencji na Program i Licencjobiorca nie ma prawa go 
instalować ani z niego korzystać. 
 
 

§ 5 
1. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do: 1) zainstalowania Programu na jednym stanowisku 
komputerowym; 2) korzystania z Programu na jednym stanowisku komputerowym; 3) 
używania Programu wyłącznie do własnych celów, przez co rozumie się uruchamianie, 
wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, drukowanie, wprowadzanie własnych danych, 
dokonywanie eksportu danych z Programu;  
2. Licencjobiorca ma prawo do: 1) sporządzenia jednej kopii zapasowej Programu, jeżeli jest 
to niezbędne do korzystania z programu komputerowego;  
3. Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do dokonywania jakichkolwiek zmian i 
modyfikacji Programu ani do korzystania z autorskich praw majątkowych do programu 
komputerowego określonych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych za wyjątkiem prawa rozpowszechniania Programu, w zakresie wynikającym z 
niniejszej umowy. 
4. Licencjobiorca nie jest upoważniony do stosowania Programu do innych celów niż 
określone w instrukcji Programu. 
 
 

§ 6 
1. Licencjodawca w trakcie okresu obowiązywania licencji, może dostarczyć Licencjobiorcy 
aktualizacje Programu. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program może także 
automatycznie pobierać aktualizacje i instalować je.  
2. Aktualizacje te mają wyłącznie na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Programu 
i mogą mieć formę programów poprawiających defekty, ulepszonych funkcji, nowych 
modułów Programu lub zupełnie nowych wersji Programu.  
3. Licencjobiorca wyraża zgodę, aby całość lub część każdej Aktualizacji była instalowana 
automatycznie bez podejmowania jakichkolwiek działań ze strony Licencjobiorcy lub też 
zobowiązuje się do podejmowania takich działań w razie potrzeby.  



4. Każde dodatkowe lub nowe składniki Programu przekazane w ramach pomocy technicznej 
Licencjobiorcy stanowią integralną część Programu i podlegają postanowieniom niniejszej 
umowy licencyjnej. 
 

§ 7 
1. Licencjodawca zobowiązuje się do usuwania z Programu – z zastrzeżeniem ustępów 
dalszych, bez odrębnego wynagrodzenia - wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z 
Programu, które ujawnią się po pierwszej instalacji Programu dokonanej przez Licencjobiorcę 
lub dla Licencjobiorcy. 
2. Licencjobiorca korzysta z Programu na własne ryzyko. Mimo, że Licencjodawca 
przetestował Program i sprawdził dokumentację do niego, to w zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące przepisy prawa nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w 
odniesieniu do oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz 
odpowiedniości do konkretnego celu czy zastosowania dla potrzeb indywidualnych wymagań 
Licencjobiorcy. 
3. Licencjodawca w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby 
trzecie w związku z korzystaniem z Programu na zasadach określonych w postanowieniach 
licencji, a także za szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie w związku z 
naruszeniem warunków licencji w szczególności w rezultacie nieuprawnionego (bez 
uzyskania licencji), lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Programu) 
instalowania lub korzystania z Programu. 
4. W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 
używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Programu, szkody 
powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia danych, szkody wynikające z 
rozpowszechnienia przy użyciu Program szkodliwych aplikacji lub zblokowania możliwości 
korzystania z innego oprogramowania. 

 
§ 8 

1. Licencjodawca przyjmuje komentarze Licencjobiorców na temat Programu, w tym uwagi 
dotyczące awarii, błędów lub innych przykładów wadliwego działania Programu oraz sugestie 
dotyczące dodatkowych cech i funkcji lub ich zmian - za pośrednictwem formularza 
internetowego dostępnego na stronie www.aplisens.pl/raport2 lub e-maila 
raport2@aplisens.pl 
2. Licencjodawca nie jest zobowiązany do odpowiedzi lub reakcji na jakiekolwiek 
komentarze lub sugestie, a Licencjobiorca na wprowadzane komentarze i sugestie do 
Programu udziela Licencjodawcy nieprzerwanego, nieodwołalnego, wolnego od opłaty 
licencyjnej prawa do wykorzystania i licencji (jeżeli ma zastosowanie).  
3. W wybranych przypadkach Licencjodawca zapewnia pomoc techniczną polegającą na 
udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazywane w podany powyżej sposób i związane ściśle 
z Programem. Licencjodawca nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu technicznego 
który pojawi się w związku z użytkowaniem Programu. 
 

§ 9 
1. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku gdy zajdzie konieczność 
przetwarzania danych osobowych, dane te będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia 
usług za pomocą Programu, administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze 
jest Licencjodawca. 
2. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na 
podstawie przepisów prawa. 



3. Licencjobiorcy przysługuje prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich 
poprawiania i zmiany. 

 
§ 10 

1. Licencjodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowy, 
jeżeli: 1) Licencjobiorca naruszył prawa autorskie Licencjodawcy, 2) Licencjobiorca nie 
dochowuje postanowień niniejszej umowy, 3) Licencjobiorca dopuścił się zwłoki w 
uiszczeniu opłaty licencyjnej.  
2. Licencjobiorca może w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez samodzielne dokonanie 
czynności technicznych, których skutkiem jest odinstalowanie Programu. Skutkiem 
odinstalowania Programu jest bezpowrotne usunięcie danych podanych przez Licencjobiorcę 
przy zawarciu Licencji lub w okresie jej obowiązywania oraz utrata wszelkich danych 
archiwalnych zgromadzonych przez Licencjobiorcę w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy.  
3. W wypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, prawa nabyte przez Licencjobiorcę 
powracają do Licencjodawcy. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą mieć zastosowanie przepisy 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 


