
Puszczykowo, 1.07.2019         

  
Licencja niewyłączna na korzystanie z programu 

komputerowego (dalej „Licencja”), 
 

§1 [Oznaczenie Stron i przedmiot Licencji 

1. GL Optic Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Puszczykowie (62-

040), ul. Poznańska 70 (dalej „Licencjodawca”), oświadcza, że 

przysługują jej autorskie prawa majątkowe do oprogramowania 

„GL_SpectroSoft” w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek 

ograniczeń na rzecz osób trzecich. 

2.Dla celów niniejszej Licencji, oprogramowanie 

„GL_SpectroSoft” (dalej „Program”), na które udzielna jest 

Licencja obejmuje: 

a .program komputerowy „GL_SpectroSoft” wyprodukowany 

przez Licencjodawcę; 

b. cyfrowy nośnik programu, na którym zostało utrwalone 

oprogramowanie; 

c. instrukcję dotyczącą obsługi oprogramowania i jego instalacji 

w formie papierowej lub elektronicznej; 

d. klucz sprzętowy lub programowy umożliwiający użytkowanie 

Programu, który został utworzony i udostępniony 

indywidulanemu Licencjobiorcy przez Licencjodawcę. 

3.Licencjodawca udziela użytkownikowi finalnemu (dalej 

„Licencjobiorca”) niewyłącznej Licencji na korzystanie z 

Programu, która jest przypisana do klucza sprzętowego lub 

programowego, a nie do konkretnego komputera, co pozwala na 

uruchomienie wersji programu zapisanej w kluczu sprzętowym 

lub programowym  na dowolnym komputerze, do którego w 

danej chwili podpięty jest klucz. 

4.Dokonanie zakupu Programu oznacza akceptację warunków, 

na jakich jest udzielona Licencja oraz jest jednoznaczne z 

przyjęciem przez użytkownika finalnego zobowiązania do jej 

przestrzegania. 

 

§2  [Uprawnienia Licencjobiorcy w ramach Licencji] 

1.Licencjobiorca może korzystać z modyfikacji lub usprawnień 

Programu dokonanych przez Licencjodawcę na warunkach 

odrębnie ustalonych pomiędzy Stronami. 

2.Licencjobiorca jest uprawniony do sporządzenia wyłącznie 

jednej kopii zapasowej Programu w celu archiwizacji danych. 

Zwielokrotnianie kopii zapasowych oraz dokumentacji 

dotyczącej Programu stanowi naruszenie Licencji i nie może być 

dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. 

3.Licencjobiorca nie jest uprawniony do: 

a. trwałego lub czasowego zwielokrotniania Programu w całości 

lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w 

zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania i przechowywania Programu niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody Licencjodawcy; 

b. tłumaczenia, przystosowania, modyfikacji, dekompilacji, 

odtwarzania, zmiany układu, kodu lub jakichkolwiek innych 

zmian w Programie, a także tworzenia dzieł od niego 

pochodnych; 

c. rozpowszechniania, w tym użyczania, najmu, dzierżawy 

Programu lub jego jakiejkolwiek kopii, a także jego 

przekazywania na rzecz innego podmiotu, z wyłączeniem 

sytuacji, o której mowa w ust. 4 poniżej. 

4.Licencjobiorca jest uprawniony do przeniesienia całości praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Licencji na osobę trzecią, 

pod warunkiem zobowiązania tej osoby do przestrzegania 

postanowień Licencji. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, Licencjobiorca nie może zatrzymać 

dla siebie żadnych kopii Programu ani dokumentacji czy wersji 

aktualizacyjnych z nim związanych, a także zobowiązany jest do 

powiadomienia o tym fakcie Licencjodawcę. 

§3  [Korzystanie z Programu] 

1.W celu realizacji Licencji, Licencjodawca wydaje i przenosi na 

Licencjobiorcę prawo własności nośnika Programu oraz instrukcji 

umożliwiającej zainstalowanie i korzystanie z oprogramowania. 

2.Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w 

Programie oraz ich skutki powstałe w rezultacie 

nieuprawnionego (bez uzyskania Licencji), nieautoryzowanego (z 

pominięciem oryginalnego klucza sprzętowego lub 

programowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z 

przeznaczeniem Programu lub z instrukcją) instalowania  lub 

korzystania z Programu przez Licencjobiorcę, jego personel lub 

osoby trzecie, jak również za uszkodzenie nośnika w stopniu 

uniemożliwiającym prawidłową instalację Programu z przyczyn, 

za które nie odpowiada Licencjodawca. 

3.W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe 

odpowiedzialność licencjodawcy za jakiekolwiek szkody będzie 

ograniczona jedynie do wysokości kwoty zapłaconej przez 

licencjobiorcę za oprogramowanie, nawet jeśli odszkodowanie 

takie nie rekompensuje powstałej szkody. Licencjobiorca nie 

może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym 

szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, 

szczególnych, pośrednich ani ubocznych. 

 

§4 [Czas trwania Licencji] 

1.Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, począwszy od 

daty zakupu przez Licencjobiorcę Programu będącego 

przedmiotem Licencji. 

2.W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej 

Licencji przez Licencjobiorcę, Licencjodawca będzie uprawniony 

do wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym. Za 

istotne naruszenie postanowień Licencji uważa się w 

szczególności: 

a. naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących 

Licencjodawcy; 

b. korzystanie z Programu przez Licencjobiorcę w ramach 

udzielonej Licencji w sposób sprzeczny z zakresem w jakim 

została udzielona. 

 

§5 [Postanowienia końcowe] 

1.Licencja podlega prawu polskiemu. 

2.Wszelkie spory związane z Licencją rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 

 


