
UMOWA LICENCYJNA (WARUNKI LICENCJI) 
 

§ 1. 

1. Warunkiem legalnego korzystania z Programu  HuzarSent(IB, MS) w wersjach dla różnych baz 
danych (albo modułu Sent albo w aplikacjach Licencjobiorcy) jest zaakceptowanie niniejszych 
Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej - udzielonej przez firmę Andrzej Huzar 
Huzar-Software zwaną Licencjodawcą i posiadającą pełnię praw licencyjnych do tego programu - 
czego potwierdzeniem jest faktura wystawiona przez Licencjodawcę.  

2. Licencja uznana jest za dostarczoną, jeśli wystawiona faktura jest opłacona i obowiązuje na 
zasadach określonych przy zakupie. Licencja upoważnia do korzystania ze wszystkich wersji tego 
programu publikowanych w okresie określonym w fakturze zakupu lub fakturze za aktualizację. 
Minimalny okres prawa do aktualizacji wynosi 1 miesiąc od daty zakupu licencji. 

3. Każda licencja ma swój numer i może uprawniać do korzystania na jednym lub wielu 
stanowiskach  jednocześnie. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wytworzenia technicznych 
metod kontrolujących wykorzystanie udzielonych licencji. 

4. Licencjobiorca może dodatkowo zakupić prawo do korzystania z kolejno publikowanych przez 
Licencjodawcę wersji programu poza okres ustalony podczas zakupu. 

5. Nie uznaje się za złamanie warunków tej licencji użytkowanie programu w celu przeprowadzenia 
testów przez krótkotrwały okres określony oddzielnie.  

 
 
 

§ 2. 
Wydanie Programu następuje z chwilą dostarczenia produktu w dowolny ustalony przy zakupie licencji 
sposób.  
 

§ 3. 
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, w 
szczególności wyłącza się odpowiedzialność za utracone przez Licencjobiorcę korzyści. 
 

§ 4. 

1. Program (moduł) może być używany przez Licencjobiorcę w dowolny przez niego ustalony 
sposób.  

2. Program (moduł) może być jednocześnie uruchomiony na maksimum tylu stanowiskach, na ile 
została wykupiona  licencja.  

3. Program nie może być modyfikowany przez Licencjobiorcę. 
 
 

§ 5. 
Licencjobiorca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunków Licencji na osoby trzecie 
wyłącznie po pisemnym zawiadomieniu Licencjodawcy.  
 

§ 6. 
Dla celów Umowy uznaje się, że adresami do doręczeń (w tym adresami poczty elektronicznej) są adresy 
przedstawione przez Licencjobiorcę w procesie zakupu licencji. 
 

§ 7. 
Licencjodawcy służy prawo rozwiązania umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w razie 
naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji oraz w razie wszczęcia 
wobec Licencjobiorcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub układowego.  
  

§ 8. 
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 
  



 
§ 9. 

Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Licencji mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 

§ 10. 
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia takich mechanizmów, które uniemożliwiają 
działanie programu, jeśli Licencjobiorca ma jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Licencjodawcy. 
Jednak uniemożliwienie działania programu będzie sygnalizowane przez program co najmniej 1 tydzień 
wcześniej przed tym terminem, o ile program będzie uruchamiany w dniach poprzedzających dzień, 
w którym przestanie działać. 
 

§ 11. 

Licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych, powtarzalnych i uniemożliwiających 

standardową pracę błędów w działaniu programu w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

błędu. Za błędy powtarzalne uważa się takie, które użytkownik potrafi wykazać w powtarzalny sposób. 

Warunkiem właściwego udokumentowania takiego błędu może być umożliwienie zdalnego dostępu do 

komputera użytkownika przez mechanizmy firmy Huzar-Software lub w inny legalny sposób ustalony 

oddzielnie. Za błędy nie uznaje sytuacji, gdy zmieniła się specyfikacja techniczna wysyłania lub odbierania 

komunikatów obsługiwanych przez program, zaś Licencjobiorca nie ma prawa do korzystania z 

najnowszej wersji programu. Zobowiązanie określające czas na usunięcie błędów określonych w tym 

paragrafie obowiązuje, jeśli błąd zostanie zgłoszony do dnia, do którego została wykupiona aktualizacja 

programu. 

§ 12. 
Szczegółowe dane Licencjodawcy: 

Andrzej Huzar Huzar-Software 
ul. Tczewska 14 
51-429 Wrocław 
NIP: 895-000-23-60 
REGON: 005923940 
www.huzar.pl 
huzar@huzar.pl 
tel. (+48) 71 345 62 91, (+48) 71 335 69 60 

http://www.huzar.pl/
mailto:huzar@huzar.pl

