
WARUNKI   LICENCJI 
 

§ 1. 
1. Warunkiem legalnego korzystania z Programu jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, 

bezterminowej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej - udzielonej przez InsERT S.A., zwany Licencjodawcą - czego potwierdzeniem 
jest zainstalowanie i uruchomienie Programu, m. in. poprzez wprowadzenie kodu licencyjnego, znajdującego się w zaplombowanej 
kopercie z dokumentacją Programu oraz dokonanie rejestracji w terminie siedmiu dni od dnia nabycia Programu zgodnie 
z procedurą szczegółowo opisaną w instrukcji obsługi. 

2. Celem wszczęcia procedury rejestracji Licencjobiorca obowiązany jest do doręczenia Licencjodawcy karty rejestracyjnej należycie 
wypełnionej i podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji lub przesłanie formularza karty rejestracyjnej drogą elektroniczną. 

3. Rejestrację uznaje się za dokonaną z dniem doręczenia Licencjobiorcy aktywacyjnego kodu licencyjnego nadanego przez 
Licencjodawcę i przesłanego za pośrednictwem faksu, poczty lub drogą elektroniczną. Licencjobiorca obowiązany jest do 
pisemnego zawiadomienia Licencjodawcy o braku doręczenia aktywacyjnego kodu licencyjnego.  

4. Skutkiem dokonania rejestracji jest także uzyskanie uprawnień rejestracyjnych, tj. prawa do otrzymywania informacji związanych 
z działalnością Licencjodawcy, w szczególności informacji handlowych, oraz prawa do korzystania na warunkach odrębnie 
określonych z nowych produktów i usług, w tym z nowszych i ulepszonych wersji Programu. 

 
§ 2. 

Postanowienia niniejszych Warunków Licencji stosuje się do wszelkich udostępnionych form wyrażenia Programu, w tym odpowiednio 
do wersji demonstracyjnej Programu oraz do poszczególnych składowych produktu nabytego wraz z Programem, m.in. do instrukcji 
obsługi, jak również do wszelkich udostępnionych zmian i uzupełnień, w tym ulepszeń Programu oraz do wszelkich zmian niniejszych 
Warunków Licencji, w tym rozszerzenia pakietu podstawowego. 
 

§ 3. 
Wydanie Programu nastąpiło z chwilą zbycia produktu składającego się z: pudełka z nadrukiem informacji dotyczących produktu; płyty 
CD z Programem; drukowanej instrukcji obsługi; druku Warunków Licencji; zaplombowanej koperty z dokumentacją Programu 
zawierającej: kartę rejestracyjną, certyfikat autentyczności, kartę kodu licencyjnego. Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia nabycia 
produktu nie nastąpi pisemne zgłoszenie wad, w tym braków w jego zawartości, uznaje się, że produkt został wydany w stanie wolnym 
od wad. 
 

§ 4. 
Licencjodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania i tylko w granicach udokumentowanych strat 
wyrządzonych Licencjobiorcy z winy umyślnej Licencjodawcy, m.in. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i za 
usterki Programu oraz za dane przetwarzane przez Licencjobiorcę przy użyciu Programu, a także za skutki ich przetwarzania, przy 
czym wyłącza się odpowiedzialność za utracone przez Licencjobiorcę korzyści. 
 

§ 5. 
1. Program może być używany w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjobiorcy, której adres zostanie wskazany 

w karcie rejestracyjnej, w celu korzystania z Programu w sposób i na polach eksploatacji wynikających z instrukcji obsługi 
Programu, wyłącznie dla przetwarzania własnych danych i tylko na potrzeby jednej, określonej jednostki organizacyjnej 
przedsiębiorstwa. 

2. Program może być używany poza jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Licencjobiorcy wskazaną w karcie rejestracyjnej (np. 
na komputerze przenośnym) wyłącznie w przypadku, gdy dane przetwarzane w ten sposób, są danymi tej jednostki organizacyjnej 
Licencjobiorcy. 

 
§ 6. 

Program Biuro GT może być używany na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowiska komputerowych, z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z postanowień licencji na Programy, z którymi Biuro GT może współpracować. Oznacza to, że Biuro GT może 
być używane na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowisk komputerowych i do przetwarzania danych nieograniczonej 
liczby aktywnych pracowników Licencjobiorcy, ale nie powoduje rozszerzenia w tym zakresie (zniesienia ograniczeń) funkcjonalności 
innych Programów, z którymi może współpracować. 
 

§7. 
Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności biegłego 
rewidenta uprawniony jest także do korzystania z Programu Biuro GT w celu przetwarzania danych podmiotów, na rzecz których 
świadczy swoje usługi, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień licencji na Programy, z którymi Biuro GT może 
współpracować. Oznacza to, że Biuro GT może być używane na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowisk 
komputerowych i do przetwarzania danych nieograniczonej liczby podmiotów, na rzecz których Licencjobiorca świadczy swoje usługi, 
ale nie powoduje rozszerzenia w tym zakresie (zniesienia ograniczeń) funkcjonalności innych Programów, z którymi może 
współpracować. 
 
 

§ 8. 
1. Licencjobiorca obowiązany jest, m.in. nie dokonywać: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Programu - ani w całości, ani 

w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z zastrzeżeniem prawa sporządzenia jednej kopii zapasowej Programu 
dla celów archiwalnych, która nie może być używana równocześnie z Programem; tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, 
zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w wersji wynikowej Programu lub jego części; przystosowywania Programu lub jego 
części do współpracy z innym typem komputera aniżeli wskazany w instrukcji obsługi; dokonywania innych czynności mających na 
celu stworzenie w oparciu o Program programów komputerowych o podobnym jak Program przeznaczeniu lub funkcji; 
rozpowszechniania Programu (w tym zbywania egzemplarza nabytego Programu). 

2. Licencjobiorca obowiązany jest do zapoznania się oraz do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w informacjach 
nadrukowanych na pudełku, w instrukcji obsługi i w karcie rejestracyjnej. Licencjobiorca obowiązany jest do nieprzerwanego 
posiadania i do ochrony wszystkich składowych produktu, w tym do ochrony Programu przed poznaniem istoty lub używaniem 
Programu przez osoby trzecie, jak również na rzecz osób trzecich oraz do ochrony produktu przed jego utratą lub uszkodzeniem. 

 
 



§ 9. 
Licencjodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Licencjobiorcę z Programu z warunkami udzielonej licencji, 
w szczególności może żądać dostępu do miejsca lokacji Programu. 
 

§ 10. 
Licencjodawca uprawniony jest do powierzania wykonywania Umowy osobom trzecim. 

 
§ 11. 

1. Licencjodawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych pisemnie zastrzeżonych przez Licencjobiorcę jako 
poufne. 

2. Licencjobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy kodów licencyjnych i kodów aktywacyjnych, które są nadawane 
i przekazywane Licencjobiorcy na jego koszt i ryzyko. 

 
§ 12. 

Licencjobiorca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunków Licencji na osoby trzecie wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Licencjodawcy. 
 

§ 13. 
Za wszelkie oświadczenia i treści adresowane i nadawane przez Licencjobiorcę do Licencjodawcy wyłączną odpowiedzialność i ryzyko 
ponosi Licencjobiorca, w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za zniekształcenie oświadczeń i treści przesłanych przez 
Licencjobiorcę faksem i pocztą elektroniczną. 
 

§ 14. 
Uznaje się, że w każdym razie osoba podpisana na doręczanych Licencjodawcy przesyłkach, w tym osoba dokonująca wysyłki 
korespondencji faksem, pocztą elektroniczną (m.in. formularza karty rejestracyjnej) za pośrednictwem Internetu lub na pisemnych 
dokumentach jest osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Licencjobiorcy. 
 

§ 15. 
Dla celów Umowy uznaje się, że adresami do doręczeń (w tym adresami poczty elektronicznej oraz numerami faksów) są adresy 
przedstawione przez Licencjobiorcę w karcie rejestracyjnej. Licencjobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego 
zawiadamiania Licencjodawcy o każdej zmianie danych objętych kartą rejestracyjną, w tym powyższych adresów, pod rygorem uznania 
nadania przesyłki na ostatnio wskazany adres za skuteczne. Doręczenie przesyłki pocztą elektroniczną (e-mail) nadanej przez 
Licencjodawcę uznaje się za skuteczne z dniem jej zapisu na serwerze Licencjodawcy. 
 

§ 16. 
Licencjodawcy służy prawo rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków 
wynikających z udzielonej licencji oraz w razie wszczęcia wobec Licencjobiorcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 
układowego. Powyższe nie narusza innych uprawnień Licencjodawcy m.in. prawa do odstąpienia od Umowy. 
 

§ 17. 
W terminie 7 dni od wygaśnięcia, w tym od rozwiązania licencji, winien nastąpić zwrot do rąk Licencjodawcy nabytego pakietu Programu 
wraz z egzemplarzem Programu i sporządzoną kopią zapasową Programu, z zachowaniem prawa Licencjodawcy do wynagrodzenia. 
 

§ 18. 
W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji Licencjobiorca obowiązany jest zapłacić 
Licencjodawcy karę umowną w kwocie odpowiadającej równowartości 3000 EURO według średniego kursu z tabeli kursów NBP z dnia 
wezwania do zapłaty Licencjodawcy kary umownej za każde naruszenie. Licencjodawca może dochodzić na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego karę umowną. 
 

§ 19. 
Ilekroć w Warunkach Licencji jest mowa o formie pisemnej uznaje się, że forma pisemna zastrzeżona jest pomiędzy stronami pod 
rygorem nieważności. 

§ 20. 
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 
 

§ 21. 
Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 

§ 22. 
W razie niezaakceptowania Warunków Licencji nabywca Programu ma obowiązek bezzwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia nabycia Programu, zwrotu nienaruszonej koperty z dokumentacją Programu wraz z całym nabytym produktem. W takim wypadku 
nabywcy służy prawo zwrotu zapłaconej należności. 


