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Umowa Licencyjna – Raporty  

 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

- Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami), 

- Użytkowniku, należy przez to rozumieć Licencjobiorcę w znaczeniu użytym w Ustawie, 

- Aplikacji, należy przez to rozumieć jakikolwiek składnik Systemu Symfonia lub Systemu Zarządzania 

Forte, 

- Raporcie, należy przez to rozumieć program komputerowy dedykowany dla Aplikacji, służący 

rozszerzeniu jej funkcjonalności, 

- Producencie – należy przez to rozumieć właściciela i producenta Aplikacji. 

 

Umowę zawiera się na czas nieokreślony. Umowa jest nieodłączną częścią Raportu i nie wymaga podpisów 

stron. Przedmiotem niniejszej umowy są zasady korzystania przez Użytkownika z Raportu. 

  

Firma „Tradiss” Piotrowski-Iwaniuk sp. j., zwana dalej Tradiss, przekazuje Użytkownikowi kopię Raportu. 

Tradiss oświadcza, że jest właścicielem Raportu, w tym praw autorskich i pokrewnych wynikających  

z Ustawy. Użytkownik ma prawo do korzystania z Raportu z zachowaniem tych praw oraz poniższych 

zasad: 

1. Raport jest przekazywany Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Dzierżawa, najem  

lub udostępnienie w jakiejkolwiek innej formie osobie trzeciej Raportu, dokumentacji lub ich kopii jest 

niedozwolone. 

2. Użytkownik ma prawo do korzystania na dowolnym komputerze z Raportu jedynie wraz  

z legalnie użytkowaną Aplikacją. 

3. Użytkownik nie ma prawa do dekodowania ani do modyfikowania Raportu. 

4. Tradiss z zastrzeżeniem pkt 7. nie gwarantuje poprawnego działania Raportu w przypadku 

wprowadzenia przez Producenta nowej wersji Aplikacji. 

5. Tradiss dokłada wszelkich starań, by Raport funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika 

zawartymi w zamówieniu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby 

wystąpić na skutek stosowania Raportu. 

6. Raport zostaje przekazany Użytkownikowi z przeznaczeniem dla ściśle określonej wersji Aplikacji.  

W przypadku zainstalowania u Użytkownika nowszych wersji Aplikacji może zaistnieć potrzeba 

uaktualnienia Raportu. Uaktualnienie takie, z zastrzeżeniem pkt 7.,  podlega dodatkowej opłacie, 

która nie powinna przekroczyć 20% ceny zakupu Raportu, ale nie może być niższa niż 50 zł netto.  

W przypadkach szczególnych, gdy cena uaktualnienia miałaby jednocześnie przekroczyć 20% ceny 

zakupu Raportu oraz ww. kwotę minimalną, Użytkownikowi zostanie przedstawiona szczegółowa 

wycena uaktualnienia. 

7. Raport podlega tzw. „okresowi ochronnemu”, który trwa 45 dni licząc od dnia wystawienia dokumentu 

sprzedaży Raportu lub innej uzgodnionej przez strony daty. W „okresie ochronnym” Użytkownik ma 

prawo do otrzymania uaktualnionego raportu do najnowszej wersji Aplikacji, jeżeli Raport w dniu 

jego zamówienia przeznaczony był dla najnowszej dostępnej wówczas wersji Aplikacji. 

8. Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia  poprawności działania Raportu  

w ciągu 10 dni od daty przekazania go przez Tradiss. Po tym terminie, jeżeli nie zostaną zgłoszone 

żadne uwagi, Raport zostanie uznany za działający poprawnie, a wszelkie modyfikacje w Raporcie 

mogą być już dodatkowo płatne. 


