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UWAGA! PRZED ZAINSTALOWANIEM PROGRAMU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI NI NIEJSZEJ 

UMOWY LICENCJI PROGRAMU WOODEXPERT. ZAINSTALOWANIE PROGRAMU WOODEXPERT 

OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE I WYRAŻENIE ZGODY NA POSTANOWIENIA UMOWY LICENCJI 

PROGRAMU WOODEXPERT. 

UMOWA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU KOMPUTEROWEGO WOODEXPERT 

1. Definicje 

1.1 Licencja: niniejsza umowa licencji na korzystanie z Programu.  

1.2 Licencjodawca : SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709694, NIP nr 

6772380230, REGON nr 123060159. 

1.3 Licencjobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność 

prawną lub inny podmiot, który nabyła Licencję na Program od Licencjodawcy.  

1.4 Opłata licencyjna : opłata za Licencję, którą Licencjobiorca powinien zapłacić Licencjodawcy. 

Wysokość Opłaty licencyjnej zależy od aktualnie obowiązującego cennika Licencjobiorcy, chyba że 

Licencjobiorca i Licencjodawca uzgodnią inną wysokość Opłaty licencyjnej.  

1.5 Program: program komputerowy WoodExpert, będący dodatkiem do SolidWorks – programu 

komputerowego którego producentem i licencjodawcą jest  Dassault Systèmes SolidWorks 

Corporation z siedzibą w USA. 

1.6 Dokumentacja Programu : wszystkie materiały, dokumenty, specyfikacje, podręczniki techniczne, 

podręczniki użytkownika, diagramy, opisy plików i inne informacje sporządzone w formie pisemnej 

lub innej, fizycznej lub elektronicznej, dotyczące sposobu i zasad używania oraz funkcji Programu, 

publicznie dostępne lub w inny sposób przekazane Licencjodawcy wraz z Programem. 

1.7 Strona: Licencjodawca lub  Licencjobiorca. 

1.8 Strony: Licencjodawca i Licencjobiorca łącznie. 

1.9 Szczególne Typy Licencji:  

1.9.1 Licencja Demonstracyjna – licencja udzielana w celu umożliwienia poznania możliwości i 

funkcjonalności Programu, ograniczona w czasie oraz w zakresie użytkowania.  

1.9.2 Licencja Edukacyjna – licencja udzielana dla realizacji celów edukacyjnych przez jednostki i 

podmioty zajmujące się działalnością edukacyjną w rozumieniu obowiązujących przepisów 

prawa. 

1.9.3 Licencja Studencka - licencja udzielana dla realizacji celów edukacyjnych przez studentów, 

kursantów, wykładowców i instruktorów szkół wyższych oraz jednostek i podmiotów 

zajmujących się działalnością edukacyjną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.  

1.9.4 Licencja R+D – licencja udzielana dla realizacji celów badawczo-rozwojowych przez jednostki 

i podmioty zajmujące się niekomercyjną działalnością badawczo-rozwojową. 

2. Oświadczenia Licencjodawcy 

2.1 Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Programu 

oraz prawa te nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich. 
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2.2 Licencjodawca oświadcza, że eksploatowanie przez Licencjobiorcę Programu zgodnie z Licencją nie 

będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych do Programu, a 

Program i wszelkie jego elementy wolne są od jakichkolwiek wad prawnych.  

2.3 Licencja nie obejmuje ani nie przyznaje Licencjobiorcy jakichkolwiek praw do programu 

komputerowego SolidWorks (jak wskazany w pkt 1.5 powyżej), w szczególności licencji ani żadnego 

innego prawa.  

2.4 Postanowienia Licencji znajdują pełne zastosowanie do Szczególnych Typów Licencji z 

zastrzeżeniem postanowień wyraźnie regulujących odmiennie postanowienia Licencji względem 

danego Szczególnego Typu Licencji. 

3. Warunki licencji 

3.1 1.Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji do korzystania z Programu, tj. upoważnia 

Licencjobiorcę do eksploatacji Programu w celach komercyjnych (gospodarczych), zgodnie z 

przewidzianym przeznaczeniem Programu i z przestrzeganiem zasad opisanych w Licencji, z 

zastrzeżeniem postanowień Licencji dotyczących Szczególnych Typów Licencji.  

3.2 1.Licencja obejmuje wyłącznie następujące pole eksploatacji: 

3.2.1 wprowadzanie do pamięci komputera (instalacja, ładowanie, uruchamianie, wyświetlanie i 

przechowywanie) 

3.2.2 korzystanie z Programu zgodnie z jego funkcjonalnością dla celów prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

3.3 Udzielana Licencja jest licencją: 

3.3.1 niewyłączną (Licencjodawca ma prawo udzielać licencji podmiotom trzecim wedle własnego 

uznania); 

3.3.2 nieprzenoszalną (tzn. bez możliwości udzielania przez Licencjobiorcę sublicencji lub 

oddawania do odpłatnego lub nieodpłatnego używania podmiotom trzecim;  

3.3.3 odpłatną; 

3.3.4 jednostanowiskową (tzn. instalacja Programu dozwolona jest wyłącznie na jednej jednostce 

komputerowej, do której Licencjobiorca posiada tytuł prawny, a przeniesienie Programu na 

inną jednostkę komputerową tego samego Licencjobiorcy jest dopuszczalne wyłącznie po 

usunięciu Programu z poprzedniej jednostki; a dla zabezpieczenia powyższego Program 

może wykorzystywać mechanizm miękkiej blokady w celu ograniczenia instalacji do tylko 

jednego komputera). 

3.4 O ile w Licencji nie określono wyraźnie inaczej, Licencjobiorca może używać Programu tylko w  wersji 

na dzień dostarczenia Programu przez Licencjodawcę. W przypadku, jeśli Licencjodawca zadecyduje 

o zamianie dotychczasowej lub uprzedniej wersji programu na nową wersję, np. w wyniku naprawy 

usterek tej wersji, w takim wypadku może umożliwić Licencjodawcy pobranie nowej wersji Programu, 

i w takim wypadku Licencjobiorca uprawniony będzie używać tylko udostępnionej tak przez 

Licencjodawcę nowej wersji Programu.  

3.5 Wszelkie prawa wyraźnie nieprzyznane Licencjobiorcy na podstawie Licencji uznaje się za 

nieudzielone, z zastrzeżeniem praw przyznanych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa.  
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4. Czas trwania Licencji 

4.1 Licencja udzielana jest na czas oznaczony, wskazany przy instalacji Programu, w umowie Stron, na 

dowodzie sprzedaży Licencji Programu lub na Certyfikacie Licencji jeżeli takowy został dostarczony 

Licencjobiorcy przez Licencjodawcę. W przypadku braku wskazania czasu trwania Licencji zgodnie z 

powyższym przyjmuje się, że Licencja jest udzielana bezterminowo. 

4.2 Licencja udzielona na czas oznaczony biegnie od 1-go dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu w którym Licencjodawca dostarczył Licencjobiorcy klucz licencyjny 

Programu. Moment instalacji lub uruchomienia Programu nie wpływa na wymagalność należności 

dla Licencjodawcy z tytułu sprzedaży Licencji; wymagalność tej należności zostaje określona w 

odpowiednim dokumencie sprzedaży.  

4.3 Program może zawierać kod komputerowy („Funkcja wyłączania”), której aktywacja uniemożliwi 

działanie Programu. Funkcja wyłączania może uruchomić się automatycznie lub poprzez zdalną 

komendę Licencjodawcy w następujących przypadkach:  

4.3.1 po upływie miesiąca od daty instalacji Programu, chyba że wprowadzony zostanie kod 

licencyjny, który zablokuje Funkcję wyłączania; kod licencyjny jest przekazywany przez 

Licencjodawcę;  

4.3.2 w stosunku do Licencji innych aniżeli udzielonych bezterminowo – w przypadku nie 

uiszczenia przez Licencjobiorcę Opłaty licencyjnej pomimo skierowania przez Licencjodawcę 

wezwania z wyznaczeniem w tym celu terminu dodatkowego; 

4.3.3 w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji;  

4.3.4 w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Licencji.  

5. Ograniczenia Licencji 

5.1 Licencja nie uprawnia Licencjobiorcy do rozpowszechniania lub zbywania Programu w jakiejkolwiek 

formie prawnej czy faktycznej (np. sublicencja, leasing, najem, dzierżawa, użyczenie, cesja).  

5.2 Licencja nie uprawnia Licencjobiorcy do kopiowania Programu, z zastrzeżen iem wykonania jednej 

kopii zapasowej Programu w zakresie niezbędnym do korzystania z Programu. Kopia zapasowa nie 

może być używana równocześnie z Programem. 

5.3 Zabrania się: 

5.3.1 dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji, przystosowania, zmian, dekompilacji, deasemblacji, 

wykonywania lub autoryzowania wykonania operacji przywracania lub reprodukcji kodów 

źródłowych (zakaz reverse engineering lub podejmowania innego uzyskiwania informacji o 

wewnętrznej strukturze Programu), demontażu, tłumaczenia (wyłączenie prawa tłumaczenia 

nie dotyczy biblioteki komponentów), dzielenia Programu bądź podejmowania działań o 

podobnym skutku, 

5.3.2 usuwania, zmieniania, zakrywania lub innej ingerencji w oznaczenia Licencjodawcy i 

informacje o jego prawach autorskich znajdujące się w Programie lub Dokumentacji 

Programu, 

5.3.3 korzystania z Programu w sposób mający charakter naruszający obowiązujące przepisy 

prawa, jak również godny potępienia z punktu widzenia moralności, wyznania, etyk i, albo 

naruszający w inny sposób prawa albo dobra osób trzecich, co obejmuje także naruszenie 

dóbr osobistych osób trzecich. 
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5.4 Za każdy przypadek naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji, tj. w szczególności w 

przypadkach wskazanych powyżej, Licencjobiorca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz 

Licencjodawcy kary umownej w wysokości 25.000zł. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od 

dnia wezwania do jej zapłaty w formie e-mail lub pisemnej, wedle wyboru Licencjodawcy. 

Licencjodawca uprawniony jest do dochodzenia dalszych roszczeń i odszkodowania 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.  

6. Wygaśnięcie i rozwiązanie Licencji 

6.1 Licencja udzielona na czas oznaczony wygasa z upływem tego czasu.  

6.2 Licencja udzielona bezterminowo stanowi tzw. licencję wieczystą, co do której Strony w najszerszym 

prawem przewidzianym zakresie wyłączają możliwość jej rozwiązania, z zastrzeżeniem pkt 6.3 

poniżej. 

6.3 Licencja wygasa również z chwilą jej rozwiązania przez Licencjodawcę ze skutkiem 

natychmiastowym. Licencjodawca może rozwiązać Licencję ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących przypadkach: 

6.3.1 nie uiszczenia przez Licencjobiorcę Opłaty licencyjnej;  

6.3.2 naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji; za uprzednim skierowaniem do 

Licencjobiorcy wezwania do uiszczenia Opłaty licencyjnej lub usunięcia naruszenia (o ile jest 

to obiektywnie możliwe) z wyznaczeniem w tym celu stosownego terminu. 

6.4 Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Licencji Licencjobiorca zobowiązany jest: 

6.4.1 zaprzestać użytkowania Programu; 

6.4.2 odinstalować Program z każdego stanowiska komputerowego, na którym go zainstalowano;  

6.4.3 w sposób trwały usunąć wszystkie pliki Programu (w tym trwale zniszczyć wszystkie kopie 

Programu będące w jego posiadaniu – tak nośniki Programu jak i Dokumentację Programu). 

7. Zastrzeżenia 

7.1 Licencjodawca zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, dotyczące Programu. Licencjodawca nie przenosi na rzecz Licencjobiorcy w 

żadnym zakresie autorskich praw majątkowych, osobistych praw majątkowych bądź praw własności 

przemysłowej, w szczególności dotyczących patentów, znaków towarowych i tajemnic handlowych.  

7.2 Program jest udostępniany w stanie, w jakim się znajduje („as-is”) i w najszerszym dopuszczalnym 

prawem zakresie wyłącza się wszelkie rękojmie, gwarancje względem wad i przydatności Programu 

do określonego celu, spełnienia wymagań Licencjobiorcy, ciągłego działania w sposób 

nieprzerwany, terminowy i bezbłędny; rezultatów używania Programu, jak również 

odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy lub osób trzecich odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody, w tym związane lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z używania i 

korzystania lub niemożności używania lub korzystania z Programu lub dokumentacji Programu; z 

zastrzeżeniem gwarancji wyraźnie podanej nin. Licencją. Wyłączenie rękojmi nie znajduje 

zastosowania względem Licencjobiorcy będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 
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7.3 Licencjodawca udziela Licencjobiorcy gwarancji na Program, na okres 90 (dziewięćdziesiąt) dni od 

dnia nabycia Licencji, a w razie udzielenia Licencji na okres krótszy – na ten krótszy okres; w ramach 

której to gwarancji Licencjodawca zapewnia, że Program będzie posiadać właściwości i 

funkcjonalności opisane w Dokumentacji Programu. W razie zaś uchybienia powyższemu 

Licencjodawca, wedle własnego wyboru, podejmie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia próbę 

usunięcia nieprawidłowości. Jeśli podjęte próby usunięcia nieprawidłowości nie przyniosą rezultatu, 

Licencjodawca – wedle własnego wyboru - dokona wymiany Programu lub jego nośnika na nowy 

lub dokona zwrotu kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za Program, po zwrocie wadliwego 

Programu wraz z Dokumentacją Programu i kopii dowodu sprzedaży, bądź odpowiednio kwoty 

zapłaconej za usługę. 

7.4 Gwarancja określona w punkcie 7.3 stanowi jedyną gwarancję udzielaną przez Licencjodawcę w 

odniesieniu do Programu i Dokumentacji Programu dostarczonych w ramach niniejszej Licencji, a 

także wszelkich usług dostarczanych okresowo w najszerszym zakresie, na który pozwalają przepisy 

prawa. Licencjodawca nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnie stwierdzonych, 

dorozumianych lub wynikających ze zwyczajów lub użytku handlowego. Licencjobiorca w żadnym 

wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń, wytaczać spraw ani wszczynać postępowań 

wynikających z gwarancji określonej w pkt 7.3 po upływie jednego roku, licząc od daty, kiedy 

nastąpiło dane naruszenie gwarancji. 

7.5 Licencjodawca nie odpowiada za wady, usterki lub nieprawidłowości Programu powstałe na skutek 

(1) korzystania z Programu w sposób niezgodny z treścią Licencji lub dokumentacją przekazaną 

przez Licencjodawcę, (2) samodzielnej modyfikacji Programu przez Licencjobiorcę, (3) używaniem 

Programu w połączeniu ze sprzętem, danymi lub programami nierekomendowanymi przez 

Licencjodawcę (4) korzystaniem z poprawek albo wersji Programu innych niż najnowsze.  

7.6 Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za nadzorowanie i kontrolowanie użytkowania 

Programu oraz zarządzanie nim, a także za wyniki jego użytkowania, w tym między innymi za: (1) 

wybór Programu w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów, (2) określenie odpowiednich 

sposobów użycia Programu i wyników jego pracy w ramach swojej działalności, (3) ustanowienie 

odpowiednich niezależnych procedur sprawdzania dokładności działania Programu i dowolnych 

wyników jego użytkowania, (4) stworzenie odpowiednich procedur archiwizacji w celu zapobieżenia 

utracie danych w przypadku awarii Programu. 
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7.7 Program jest narzędziem, które jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie przez przeszkolonych 

specjalistów, jako pomoc w projektowaniu. Nie może on zastąpić profesjonalnej oceny ani też 

niezależnych testów fizycznych, bezpieczeństwa lub użyteczności projektowanych elementów. 

Licencjobiorca odpowiada za przeprowadzenie niezależnych procedur testowania otrzymanych 

wyników łącznie z wszelkimi elementami zaprojektowanymi przy użyciu Programu. 

7.8 Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku pracy 

Programu. Programu ani jego części składowych nie można wykorzystywać do projektowania lub 

eksploatacji obiektów jądrowych, systemów podtrzymywania życia, statków powietrznych ani innych 

zastosowań, w przypadku których awaria Programu i/lub jego części mogłaby doprowadzić do 

śmierci albo obrażeń ciała lub wyrządzić poważne szkody fizyczne albo szkody dla środowiska.  

7.9 Licencjobiorca akceptuje fakt, iż cena zapłacona za Licencję może znacznie odbiegać od wartości 

produktów, które mają być projektowane, przechowywane, zarządzane lub rozprowadzane w 

związku z Programem. Z uwagi na powyższe w celu ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy 

do zakresu, który jest w rozsądnej mierze proporcjonalny do komercyjnej wartości niniejszej 

transakcji, Licencjobiorca zgadza się na ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy w ten 

sposób, że za wyjątkiem sytuacji wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa 

odpowiedzialność Licencjodawcy wynikająca z Licencji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) 

czy inna, wynikająca lub powstała w związku z Programem albo jego dokumentacją dostarczonymi 

w ramach Licencji, a także wszelkimi usługami dostarczanymi okresowo,  nie przekracza wysokości 

ceny netto za taki Program w okresie dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających 

wystąpienie przyczyny podjęcia działania będącego źródłem tej odpowiedzialności. Licencjodawca 

w żadnym razie nie odpowiada za szkody bezpośrednie, szczególne, pośrednie, przypadkowe, 

karne ani następcze powstałe w związku z korzystaniem, bądź niemożnością korzystania z 

Programu lub jego dokumentacji dostarczonych w ramach Licencji oraz usług dostarczanych 

okresowo (włączając szkody wynikłe z utraty właściwości użytkowych, utraty danych, utraty zysków, 

utraty dobrego imienia lub utraty działalności), nawet jeżeli Licencjodawca został poinformowany o 

możliwości powstania takich szkód. 

7.10 Licencjobiorca niniejszym zobowiązuje się chronić i uwolnić Licencjodawcę i podmioty z nim 

powiązane, ich licencjodawców, partnerów oraz dostawców usług powiązanych oraz ich 

podwykonawców od wszelkich rzeczywistych i zagrażających pozwów, odpowiedzialności, szkód 

oraz wszelkich wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z naruszenia dowolnego 

postanowienia niniejszej Licencji przez Licencjobiorcę lub używaniem (w tym niewłaściwym 

używaniem) Programu przez Licencjobiorcę z naruszeniem dowolnego postanowienia niniejszej 

Licencji lub Dokumentacji Programu.  

7.11 Licencjodawca zastrzega sobie prawo do publikowania w dowolnie dobranym przez siebie czasie 

pakietów naprawczych (np. patch’y, łatek, hotfix), a to w celu usprawnienia lub wyeliminowania 

usterek, anomalii lub ograniczonej funkcjonalności Programu. O opublikowaniu danego pakietu 

naprawczego Licencjodawca powiadomi na swojej stronie internetowej. Licencjobiorca nie może 

rościć sobie żadnych praw wynikających z udzielonej gwarancji, jeśli nie zainstalował takich pakietów 

naprawczych. 

7.12 Licencjodawca zastrzega, że Program może automatycznie instalować lub pobierać modyfikacje 

bądź opisane w pkt 7.11 pakiety naprawcze lub zaprzestać działania w przypadku braku ich pobrania 

lub instalacji, oraz zastrzega że może zaprzestać wspierania poprzednich wersji Programu po 

udostępnieniu nowej wersji Programu. 
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8. Licencja Demonstracyjna 

8.1 Licencja Demonstracyjna:  

8.1.1 udzielana jest na czas określony 1 (jednego) miesiąca; 

8.1.2 obejmuje prawo Licencjobiorcy do użytkowania Programu wyłącznie w celach testowych , bez 

możliwości użytkowania w celach komercyjnych, w szczególności w zakresie realizowania za 

jego pomocą odpłatnych projektów dla klientów Licencjobiorcy.  

8.2 Licencjobiorca nie jest zobowiązany podejmować czynności podanych w pkt 6.4 Licencji z chwilą 

wygaśnięcia Licencji Demonstracyjnej i może w sposób komercyjny wykorzystać projekty powstałe 

podczas korzystania z Licencji Demonstracyjnej, jeżeli: 

8.2.1 przed wygaśnięciem Licencji Demonstracyjnej nabędzie od Licencjodawcy pełną, komercyjną 

Licencję Programu; lub 

8.2.2 przed wygaśnięciem Licencji Demonstracyjnej poinformuje Licencjodawcę o chęci nabycia 

pełnej, komercyjnej licencji do Programu i nabędzie tę licencję najpóźniej w terminie 14 dni 

od dnia wygaśnięcia Licencji Demonstracyjnej 

8.3 W przypadku zakupu u Licencjodawcy pełnej, komercyjnej Licencji do Programu w jednym z trybów 

wskazanych w pkt 8.2 powyżej, Licencjobiorca może w sposób komercyjny wykorzystać projekty 

stworzone w Programie podczas korzystania z Licencji Demonstracyjnej. 

8.4 Do Licencji Demonstracyjnej nie ma zastosowania gwarancja Licencjodawcy przewidziana pkt 7.3 

powyżej. 

9. Licencja Edukacyjna 

9.1 Licencjobiorcą Licencji Edukacyjnej może być wyłącznie jednostka lub podmiot zajmujący się 

prowadzeniem działalności edukacyjnej, w szczególności szkoła wyższa w rozumieniu przepisów 

prawa polskiego, jak też jednostka lub podmiot zajmujący się prowadzeniem kursów 

specjalistycznych. 

9.2 Zakres Licencji Edukacyjnej obejmuje prawo Licencjobiorcy do użytkowania Programu wyłącznie w 

celach edukacyjnych na rzecz uprawnionych studentów lub kursantów Licencjobiorcy, bez 

możliwości użytkowania w celach komercyjnych lub rozwojowo-badawczych. 

9.3 Licencja Edukacyjna może być instalowana wyłącznie na komputerach, do których tytuł prawny 

przysługuje jednostce o której mowa w pkt 9.1 powyżej. 

9.4 Licencja Edukacyjna może zostać przyznana jako licencja wielostanowiskowa, tj. obejmująca prawo 

do jednoczesnej instalacji oraz jednoczesnego uruchomienia Programu na jednostkach 

komputerowych w ilości większej niż jedna, wskazanej przez Licencjodawcy w umowie, na dowodzie 

sprzedaży Licencji Programu lub na Certyfikacie Licencji, jeżeli taki został dostarczony Licencjobiorcy 

przez Licencjodawcę. 

10. Licencja Studencka 

10.1 Licencjobiorcą Licencji Edukacyjnej może być wyłącznie student, kursant, wykładowa lub instruktor 

szkoły wyższej oraz jednostek i podmiotów zajmujących się działalnością edukacyjną w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa bądź zorganizowane grupy takich osób np. kółko studenckie, 

organizacja studencka lub podobne. 

10.2 Zakres Licencji Studenckiej obejmuje prawo Licencjobiorcy do użytkowania Programu wyłącznie w 

celach edukacyjnych, bez możliwości użytkowania w celach komercyjnych lub rozwojowo-

badawczych. 



Strona 8  z 9  

10.3 Licencja Studencka może być instalowana wyłącznie na komputerach, do których tytuł prawny 

przysługuje osobom lub grupom osób o których mowa w pkt 10.1 powyżej. 

10.4 Licencja Studencka może zostać przyznana jako licencja wielostanowiskowa, tj. obejmująca prawo 

do jednoczesnej instalacja oraz jednoczesnego uruchomienia Programu na jednostkach 

komputerowych w ilości wskazanej przez Licencjodawcy w umowie, na dowodzie sprzedaży Licencji 

Programu lub na Certyfikacie Licencji, jeżeli taki został dostarczony Licencjobiorcy przez 

Licencjodawcę. 

11. Licencja R+D 

11.1 Licencjobiorcą Licencji R+D może być wyłącznie jednostka lub podmiot zajmujący się 

prowadzeniem niekomercyjnej działalności badawczo-rozwojowej.  

11.2 Zakres Licencji R+D obejmuje prawo Licencjobiorcy do użytkowania Programu wyłącznie w celach 

niekomercyjnej działalności badawczo-rozwojowej, bez możliwości użytkowania w celach 

komercyjnych lub edukacyjnych. 

11.3 Licencja R+D może być instalowana wyłącznie na komputerach, do których tytuł prawny przysługuje 

osobom lub grupom osób o których mowa w pkt 11.1 powyżej. 

12. Ochrona danych osobowych 

12.1 Klauzula informacyjna RODO Licencjodawcy dostępna jest pod adresem 

https://solidexpert.com/rodo/ i stanowi integralną część Licencji. Strona poprzez zainstalowanie 

programu Licencjobiorca oświadcza, iż zapoznała się z podaną powyżej klauzulą informacyjną i 

przyjmuje jej postanowienia obowiązujące, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych 

oświadczeń. 

12.2 Strona Licencji będąca przedsiębiorcą zobowiązuje się do przekazania swoim reprezentantom, 

przedstawicielom, osobom wskazanym do kontaktu, których dane osobowe udostępniają drugiej 

Stronie (jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy) informacji 

wskazanych w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE 

(zwanego dalej: RODO). 

12.3 Strona Licencji będąca przedsiębiorcą oświadcza, że jest uprawniona do udostępnienia ww. danych 

osobowych oraz zobowiązują się przetwarzać te dane osobowe zgodnie z ustaleniami Licencji, 

wymogami RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

praw i wolności osób fizycznych, w tym zobowiązują się do stosowania adekwatnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo tych danych osobowych. 

13. Postanowienia różne  

13.1 Nieważność lub bezskuteczność jakiejkolwiek części lub postanowienia Licencji w żaden sposób nie 

będzie mieć wpływu na ważność lub skuteczność jakiejkolwiek innej części lub postanowienia 

Licencji. Nieważna lub bezskuteczna część lub postanowienie Licencji zostanie uznaną za usunięte z 

Licencji i zostaną zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej oddaje zamiar Stron, a w 

braku takowego postanowienia Licencji – pozostałe części i postanowienia Umowy zostaną uznane i 

wykonane tak, jakby Licencja nie zawierała danej nieważnej lub bezskutecznej części lub 

postanowienia. 
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13.2 W przypadku zmian własnościowych Licencjodawcy przeprowadzonych w trakcie trwania Licencji, 

w szczególności w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Licencjodawcy, prawa i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą na takiego następcę prawnego 

Licencjodawcy, na co Licencjobiorca wyraża zgodę. 

13.3 Licencja i wszystkie związane z nią kwestie podlega prawu polskiemu. W sprawach 

nieuregulowanych w Licencji mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyłącza się zastosowanie do Licencji Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w 

Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. jak również dalej idących aktów prawa międzynarodowego, chyba 

że na mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wyłączenie stosowania takowego 

aktu(ów) nie jest dopuszczalne. 

13.4 Wszelkie spory wynikające lub związane z Licencją lub Programem podlegają wyłącznej 

właściwości polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Licencjodawcy (jurysdykcja 

wyłączna), w tym co do wszelkich kwestii spornych wobec Licencjodawcy lub związanych z 

Programem, a Licencjobiorca wyraża zgodę na wykonywanie jurysdykcji terytorialnej przez sądy 

polskie w odniesieniu do wszelkich sporów tego rodzaju.  

 

14. Zmiana treści Licencji 

14.1 Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, modyfikacji, dodania lub usunięcia 

niektórych postanowień Licencji z przyczyn związanych z kwestiami technicznymi, bezpieczeństwem, 

ochroną prawną, zmianą przepisów prawa. Zmiany takie będą skuteczne po wcześniejszym 

powiadomieniu Licencjobiorcy lub, w stosownych przypadkach, bez takiego powiadomienia. 

Licencjobiorca może zapoznać się z aktualną wersją Licencji dostępną na stronie 

www.woodexpert3d.com. Licencjobiorca powinien sprawdzać regularnie Licencję, aby dowiedzieć 

się o zmianach. 

14.2 W przypadku każdorazowej instalacji poprawki, modyfikacji lub aktualizacji Programu, jeżeli 

Licencjobiorca nie zaakceptuje przyszłych zmian w niniejszej Licencji lub w wyniku takich zmian nie 

będzie w stanie przestrzegać tej Licencji, Licencja ulegnie rozwiązaniu, a Licencjobiorca powinien 

niezwłocznie odinstalować Program oraz zastosować się do postanowień pkt 6.4 Licencji. Dalsze 

korzystanie z Programu po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do Licencji możliwe jest wyłącznie w 

sytuacji, w której Licencjobiorca bez zastrzeżenia zaakceptuje wszelkie wprowadzone zmiany.  

 

15. Akceptacja Licencji 

15.1 Niniejsza Licencja została sporządzona w wersji angielskiej i polskiej. W przypadku jakichkolwiek 

rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wiążąca będzie wersja w języku polskim. 

15.2 Poprzez zainstalowanie programu Licencjobiorca oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami 

niniejszej Licencji i przyjmuje je jako obowiązujące, bez konieczności składania jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń. 

 

 


