
Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego (obowiązująca od 03.04.2013 r.) 

zawarta pomiędzy: 

AgroPower Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Stoczniowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264520, zwaną dalej „AgroPower” 

oraz 

nabywcą licencji oprogramowania komputerowego „AgroAsystent Serwer”, rozumianego jako osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwanym dalej „Licencjobiorcą”. 

§ 1 

Strony zgodnie ustalają następujące znaczenie używanych w treści niniejszej umowy terminów: 

a) Program – wyprodukowany przez AgroPower program komputerowy o nazwie „AgroAsystent Serwer”; 

b) Nośnik Programu – dysk CD-ROM/DVD-ROM lub flash, na którym została utrwalona wersja instalacyjna Programu; 

c) Numer Licencji – kod numeryczny utworzony przez AgroPower, zastrzeżony dla Licencjobiorcy, identyfikujący go i pozwalający na 

aktywację Programu. 

§ 2 

1. AgroPower oświadcza, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Programu, jego kopii, modyfikacji, źródeł i dokumentacji oraz 

wszelkich materiałów mających jakikolwiek związek z Programem, w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób 

trzecich. 

2. Złożenie zamówienia na Program powinno być poprzedzone zapoznaniem się przez Licencjobiorcę z zasadami licencji i gwarancji 

AgroPower. Złożenie zamówienia, niezależnie od formy, jest potwierdzeniem przez Licencjobiorcę, iż zapoznał się z 30-dniową wersją 

Programu, oferowana funkcjonalność spełnia jego oczekiwania oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania zasady licencji i gwarancji. 

3. AgroPower udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu. 

4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, począwszy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

5. Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy do korzystania na jednym stanowisku komputerowym. 

6. Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy do korzystania z Programu w ramach przedsiębiorstwa Licencjobiorcy, w spółkach zależnych w 

rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. (przy czym gdy po sprzedaży całości lub części udziałów/akcji spółka straci status zależnej, wówczas 

straci także prawo do korzystania z licencji Programu), w ramach rolniczej grupy producenckiej (tylko na potrzeby grupy rozumianej jako 

jeden podmiot, a nie na potrzeby poszczególnych członków grupy), w ramach rolniczej spółdzielni produkcyjnej, w ramach gospodarstwa 

rodzinnego (w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz w ramach powiązanych ze sobą gospodarstw prowadzonych przez 

członków rodziny w I stopniu pokrewieństwa. 

§3 

Bezwzględnie zabrania się Licencjobiorcy: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie; 

b) korzystania z Programu na większej liczbie stanowisk niż to wynika z nadanych uprawnień; 

c) omijania zabezpieczeń Programu w celu użytkowania wersji nowszej niż wynika to z nadanych uprawnień; 

d) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Programu w wersji wynikowej lub jej części; 

e) stosowania przedmiotowego Programu, jego części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu; 

f) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim 

Programu, jego kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji użytkownika (instrukcji); 

g) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§4 

1. W celu umożliwienia realizacji niniejszej umowy AgroPower udostępnia Licencjobiorcy wersję instalacyjną Programu za pośrednictwem 

serwisu internetowego AgroPower lub na wniosek Licencjobiorcy przesyła mu Nośnik Programu za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem 

AgroPower. 

2. AgroPower zobowiązuje się niezwłocznie – po dokonaniu przez Licencjobiorcę zapłaty za zamówioną licencję Programu – wygenerować i 

udostępnić Licencjobiorcy Numer Licencji. Numer Licencji co do zasady udostępniany jest drogą elektroniczną, na podany przez 

Licencjobiorcę adres email. 

3. AgroPower udziela Licencjobiorcy gwarancji na niewadliwe funkcjonowanie Programu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z 

Programu, bez odrębnego wynagrodzenia, wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Programu, które ujawnią się po pierwszej 

instalacji Programu dokonanej przez Licencjobiorcę lub dla Licencjobiorcy. 

4. Gwarancja jest udzielana na okres 6 miesięcy od dnia aktywacji Programu. W okresie gwarancji Licencjobiorca korzysta z nieodpłatnego 

dostępu do aktualizacji Programu przez Internet oraz do podstawowej pomocy technicznej, obejmującej konsultacje przez Internet (email, 

zdalny pulpit) i telefon w zakresie używania programu oraz drobne prace związane z operacjami na bazie danych programu przesłanej do 

AgroPower (np. w celu usunięcia błędnych wpisów). Rozszerzona pomoc techniczna, wymagająca bardziej czasochłonnych działań po 

stronie AgroPower, realizowana jest odpłatnie na warunkach ustalonych odrębnie – w zależności od zakresu prac. 

5. Licencjobiorca, któremu kończy się lub skończyła się gwarancja, może wykupić abonament na dostęp do aktualizacji i podstawowej 

pomocy technicznej na wybrany okres dla swojej kopii Programu. Abonament może być następnie przedłużany na kolejne okresy. Aby 



otrzymać aktualizację Programu po zakończonym okresie gwarancji konieczne jest posiadanie aktywnego abonamentu na dostęp do 

aktualizacji i podstawowej pomocy technicznej. 

§ 5 

Przekazanie praw Licencjobiorcy jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą AgroPower, przy jednoczesnym przekazaniu nowemu 

Użytkownikowi przez dotychczasowego Użytkownika wszelkich kopii Programu i instrukcji użytkowanych przez dotychczasowego 

Użytkownika oraz po zaakceptowaniu przez nowego Użytkownika wszelkich warunków licencji i gwarancji AgroPower. Zawarcie przez trzy 

strony (AgroPower, dotychczasowy Użytkownik, nowy Użytkownik) odpowiedniej trójstronnej umowy, dopełnionej bezwzględnie uiszczeniem 

przez nowego Użytkownika opłaty związanej z przekazaniem licencji jest dla stron umowy wiążącym przekazaniem licencji, co skutkuje 

nabyciem przez nowego Użytkownika praw Licencyjnych, a równoczesną ich utratą przez dotychczasowego Użytkownika. AgroPower zastrzega 

sobie możliwość nie wyrażenia zgody na przekazanie licencji nowemu Użytkownikowi. Wysokość opłaty za przekazanie licencji wynosi 50% 

ceny licencji Programu w wersji użytkowanej przez dotychczasowego Użytkownika, obowiązującej w dniu podpisania umowy trójstronnej. 

Opłata musi zostać wniesiona przez nowego Użytkownika na rzecz AgroPower w terminie 14 dni od podpisania umowy trójstronnej. 

§ 6 

AgroPower nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Programie oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania 

licencji lub po upływie okresu licencyjnego lub gwarancyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia 

Numeru Licencji, loginu lub hasła dostępowego) lub nieprawidłowego, a więc niezgodnego z przeznaczeniem Programu lub z instrukcją 

instalowania lub korzystania z Programu przez Licencjobiorcę. 

§ 7 

Licencjobiorca może korzystać z modyfikacji lub usprawnień Programu dokonanych przez AgroPower na warunkach odrębnie ustalonych przez 

Strony. 

§ 8 

Nazwa oraz logo Programu podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. 

§ 9 

1. Z tytułu udzielenia przez AgroPower licencji zgodnie z niniejszą umową Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz AgroPower 

jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości zgodnej z cennikiem licencji oprogramowania AgroPower. 

2. Zapłata opłaty licencyjnej, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie dokumentu potwierdzającego zamówienie (pro-forma lub 

faktura), wystawionego i udostępnionego w postaci elektronicznej przez AgroPower po złożeniu przez Licencjobiorcę zamówienia na 

licencję Programu. 

§ 10 

1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Licencjobiorcę AgroPower będzie uprawniona do odstąpienia od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Za istotne naruszenie postanowień umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: 

a) podejmowanie działań wyszczególnionych w §3 niniejszej umowy; 

b) zwłokę w uiszczeniu opłaty licencyjnej lub innych opłat wynikających z niniejszej licencji, a także zobowiązań Licencjobiorcy z tytułu 

dodatkowych zamówień związanych z posiadaną kopią Programu. 

§ 11 

AgroPower nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania Programu, w tym również za 

ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Programu. 

§ 12 

Po dokonaniu przez Licencjobiorcę aktywacji Programu, nie podlega zwrotowi opłata licencyjna uiszczona przez Licencjobiorcę. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 14 

1. AgroPower zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej umowie. Aktualna treść umowy licencyjnej Programu jest dostępna 

w serwisie internetowym AgroPower. 

2. Niniejsza umowa dostępna jest w kreatorze instalacji Programu i bez jej akceptacji nie jest możliwe zainstalowanie Programu i korzystanie 

z niego. W związku z tym akceptacja postanowień niniejszej umowy jest równoznaczna z własnoręcznym podpisaniem jej papierowego 

odpowiednika przez Licencjobiorcę. 

3. Za dzień zawarcia niniejszej umowy uznaje się dzień jej akceptacji w procesie instalacji Programu. 


