Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego
„Consolia e-Sprawozdanie”
Niniejsza umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego pod nazwą:
„Consolia e-Sprawozdanie” stanowi prawne porozumienie pomiędzy spółką pod firmą
App Trend spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod
pocztowy 60-853), przy ul. Poznańskiej 62/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344621, której akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, o
kapitale

zakładowym

w wysokości

100.000,00

złotych,

zidentyfikowaną

numerem

identyfikacji podatkowej (NIP) 7792369278, zwaną dalej: Licencjodawcą,
-aużytkownikiem programu komputerowego „Consolia e-Sprawozdanie”, którym może być
wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 43 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1025), z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 i 8
Umowy, zwany dalej: Licencjobiorcą lub Użytkownikiem.

§ 1. [Definicje]
1. Użyte w niniejszej umowie licencyjnej określenia oznaczają:
1)

Umowa – niniejsza umowa licencyjna;

2)

Licencja - licencja udzielana przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy
na warunkach określonych w Umowie na korzystanie z Programu;

3)

Strona – odpowiednio Licencjodawca lub Licencjobiorca;

4)

Strony – łącznie Licencjodawca i Licencjobiorca;

5)

Program – program komputerowy pod nazwą „Consolia e-Sprawozdanie”, służący
do sporządzania

Elektronicznych

Sprawozdań

Finansowych

i

który

jest

udostępniany przez Licencjodawcę do korzystania przez Licencjobiorców. Program
stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
6)

Elektroniczne Sprawozdanie Finansowe – sprawozdanie finansowe jednostki
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w formie
elektronicznej, zgodne ze strukturą logiczną i formatem udostępnianym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.

Strona 1 z 5

7)

Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Licencjodawcę pod URL:
http://elektroniczne-sprawozdania.pl/.

§ 2. [Zakres przedmiotowy i okres obowiązywania Licencji]
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę Licencji mającej
charakter licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, w tym niezbywalnej oraz nieodpłatnej,
na korzystanie

z Programu

do

użytku

wewnętrznego

Licencjobiorcy,

zgodnie

z warunkami określonymi w Umowie.
2. Zakres Licencji obejmuje korzystanie z Programu wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem, to jest w celu tworzenia przez Licencjobiorcę Elektronicznych
Sprawozdań Finansowych za rok 2018. Licencjobiorca nie uzyskuje dostępu do kodu
źródłowego
3. Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy nieodpłatnie na okres od dnia zainstalowania
przez niego Programu i akceptacji Umowy do dnia odinstalowania lub innej formy
usunięcia Programu z pamięci komputera Użytkownika, nie później jednak niż do dnia
31 grudnia 2019 roku.
4. Licencja uprawnia do korzystania z Programu na obszarze Polski.
5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do:
1)

dokonywania tłumaczeń, przystosowywania, zmian układu lub jakichkolwiek
innych zmian w Programie, niezależnie od tego, czy będą zachowane prawa osoby,
która tych zmian dokonała;

2)

samodzielnego poprawiania błędów w Programie;

3)

rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, Programu lub jego kopii;

4)

udzielania dalszych licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie z Programu.

6. Licencja ulega automatycznemu rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie
podjęcia przez Użytkownika próby odtworzenia kodu źródłowego Programu.
7. Licencjobiorcą nie może być przedsiębiorca, który oferuje do sprzedaży lub korzystania
na rynku polskim, odpłatnie lub nieodpłatnie, oprogramowanie komputerowego służące
w całości lub w części do sporządzania Elektronicznych Sprawozdań Finansowych.
8.

Licencjobiorcą nie może być podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który
jest zobowiązany do złożenia Elektronicznego Sprawozdania Finansowego.

§ 3. [Uruchomienie i warunki techniczne korzystania z Programu]
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1. Warunkiem

rozpoczęcia

korzystania

przez

Użytkownika

z

Programu

jest

w

szczególności wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:
1)

pobranie na komputer Użytkownika pliku instalacyjnego służącego do instalacji
Programu na komputerze Użytkownika oraz jego uruchomienie;

2)

zainstalowanie Programu na dysku twardym komputera Użytkownika,

3)

w toku tworzenia w Programie pliku XML Użytkownik zostanie poproszony
o podanie adresu email na potrzeby komunikacji z Użytkownikiem w sprawie
Umowy, na który Licencjodawca może wysyłać, m.in. powiadomienia o zmianie
Umowy, a w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji
handlowych – także informacje reklamowe. Adres email jest potwierdzany przez
Użytkownika poprzez kliknięcie w linka, którego Licencjodawca zamieszcza w
emailu wysyłanym do Użytkownika.

2. Warunkiem korzystania z Programu przez Użytkownika jest uprzednie zapoznanie się
i akceptacja przez Użytkownika treści Umowy.
3. Wymagania niezbędne do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Programu
są następujące:
1)

InstukcjaPobierania.NET_Framework_4.7.2

2)

Windows

10.

Program

powinien

również

działać

na

Windows

8.1,

ale

Licencjonodawca tego nie gwarantuje – nie przeprowadzał testów w tym zakresie.
3)

połączenie komputera Użytkownika z siecią Internet w momencie pobierania pliku
instalacyjnego;

4)

posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

4. Umowa nie obejmuje swoim zakresem korzystania z Programu na urządzeniach
mobilnych, np. telefonach komórkowych, smartfonach lub tabletach.

§ 4. [Prawa, obowiązki, zakres odpowiedzialności Licencjodawcy]
1. Licencjodawca może zamieszczać w swoich materiałach promocyjnych, w szczególności
na swojej liście referencyjnej, w tym w materiałach dostępnych w Internecie, w tym
w ramach prowadzonego Serwisu, firmę (nazwę) oraz logotyp (znak towarowy)
Użytkownika, w powiązaniu z informacją o korzystaniu przez takiego Użytkownika
z Programu.
2. Licencjodawca ma

prawo

rozwiązać

Umowę,

w

tym

Licencję,

ze

skutkiem

natychmiastowym, w tym ma prawo niezwłocznie zablokować Użytkownikowi dostęp
do funkcjonalności Programu, w następujących przypadkach (ważne powody):
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1)

naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Umowy;

2)

zachowania Użytkownika naruszającego lub zagrażającego prawu lub innemu
uzasadnionemu interesowi Licencjodawcy, w tym jego prawu na dobrach
niematerialnych (np. naruszenie majątkowych praw autorskich Licencjodawcy)
lub dobru osobistemu Licencjodawcy;

3)

zaistnienie zdarzenia o charakterze siły wyższej, które uniemożliwia Licencjodawcy
dalsze wykonywanie Umowy (np. pożar, deszcz nawalny, powódź, silne mrozy,
intensywne opady śniegu, huragan, trzęsienie ziemi, klęska żywiołowa, strajk,
zamieszki, rozruchy społeczne, wojna).

3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu
Programu, w związku z jego rozbudową, naprawami, testami.
4. Licencjodawca nie zapewnia żadnej dokumentacji technicznej, usług serwisowych,
szkoleniowych,

ani wsparcia

technicznego

dotyczącego

działania

Programu,

w szczególności Licencjodawca nie jest zobowiązany do usuwania stwierdzonych przez
Użytkownika błędów w Programie w jakichkolwiek terminach.
5. Użytkownik oświadcza, że na własną odpowiedzialność korzysta z zawartych
w Programie funkcjonalności lub usług, w tym tabel, szablonów, wzorców lub
kreatorów, zaś Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich stosowanie przez
Użytkownika.
6. Wyłącza

się

odpowiedzialność,

w

tym

wszelką

odpowiedzialność

finansową

Licencjodawcy wobec Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy oraz z tytułu rękojmi, jak również z tytułu wszelkich innych szkód związanych
z korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z Programu.
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad, w tym
fizycznych lub prawnych, lub błędów Programu.

§ 5. [Aktualizacje Programu]
1. Rozwój Programu zależy w pełni od decyzji Licencjodawcy, w szczególności
Licencjodawca nie jest zobowiązany, ani do rozwoju Programu, ani dostarczania jego
modyfikacji, w tym aktualizacji.
2. Licencjobiorca ma prawo uzyskać dostęp do aktualizacji Programu, określonych
przez Licencjodawcę jako bezpłatne, w

okresie obowiązywania Umowy. Sposób

uzyskania dostępu do aktualizacji określa każdorazowo Licencjodawca.
3. Postanowienia Umowy stosuje się odpowiednio do aktualizacji, o jakich mowa w ust. 2.
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§ 6. [Zmiany Umowy]
1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Umowy.
2. Zmiany treści postanowień Umowy stają się skuteczne w terminie wskazanym przez
Licencjodawcę, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie
zmienionej wersji Umowy.
3. Niezależnie od informacji o zmianie treści Umowy, dostępnej w Serwisie, Licencjodawca
może poinformować o zmianach Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
poczty elektronicznej podany Licencjodawcy przez Użytkownika.

§ 7. [Postanowienia końcowe]
1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Licencjodawca może realizować Umowę przy pomocy osób trzecich.
3. Licencjobiorca nie może bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody
Licencjodawcy przenieść lub obciążyć praw lub obowiązków wynikających z Umowy
na osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania lub interpretacji Umowy zostają poddane
pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego właściwego miejscowo
dla siedziby Licencjodawcy.
5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w całości lub części, nie powoduje
utraty ważności lub wiążącej mocy pozostałych postanowień Umowy.
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