
Umowa licencyjna nr

zawarta dnia ---- w Bytowie pomiędzy

Michałem  Staszkiewicz prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Fartoy” 
Michał Staszkiewicz w Bytowie (77-100), ul. Słoneczna 4, numer NIP: 8421630843, 
REGON: 220713540
zwanym dalej „Licencjodawcą”

a

----------------

zwanym/zwaną dalej „Licencjobiorcą”

zwane dalej łącznie „Stronami”

§ 1.

1. Na  mocy  niniejszej  Umowy  Licencjodawca  udziela  Licencjobiorcy  za 
wynagrodzeniem niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z programu 
komputerowego Agitia, zwanego dalej „Programem” , w zakresie wskazanym w 
niniejszej Umowie (licencja). 

2. Niniejsza licencja uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Programu wyłącznie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Na podstawie Umowy nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich do Programu.

4. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony. 

§ 2.

1. Licencjodawca  oświadcza,  że  przysługują  mu  autorskie  prawa  majątkowe  do 
Programu i jest uprawniony do udzielenia licencji. 

2. Program chroniony jest prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. 

3. W ramach Umowy, Licencjodawca zobowiązuje się do instalacji  Programu na 1 
(słownie:  jednym),  wskazanym  przez  Licencjobiorcę  serwerze  spełniającym 
wymagania techniczne przedstawione przez Licencjodawcę.

4. Instalacja Programu następuje po zaksięgowaniu opłaty za licencję, o której mowa 
w paragrafie 3 niniejszej Umowy i po podpisaniu Umowy przez obie Strony oraz 
doręczenie  podpisanego  egzemplarza  Umowy Licencjodawcy.  Udzielenie  licencji 
następuje z chwilą zainstalowania Programu na serwerze Licencjobiorcy. 

5. Licencjodawca  upoważnia  Licencjobiorcę  do  korzystania  z  Programu  na  polu 
eksploatacji polegającym na zwielokrotnianiu Programu w zakresie wskazanym w 
ust.  8  niniejszego  paragrafu  oraz  do  korzystania  z  Programu  w  zakresie 
wskazanym w niniejszej Umowie w celu zarządzania i administrowania procesem 
rekrutacyjnym we własnym przedsiębiorstwie oraz zarządzania i administrowania 



procesem rekrutacyjnym na rzecz klientów Licencjobiorcy, na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Licencjobiorcą a jego klientem o przeprowadzenie rekrutacji 
przez Licencjobiorcę na rzecz tego klienta. 

6. Licencja  obejmuje  prawo  dostępu  do  Programu  przez  użytkownika,  któremu 
Licencjobiorca  umożliwił  taki  dostęp  przez  przekazanie  mu  danych  logowania 
(dalej:  Użytkownik).  Użytkownikiem  może  być  wyłącznie  osoba  zatrudniona 
przez  Licencjobiorcę  lub  z  nim  współpracująca  na  podstawie  innego  stosunku 
prawnego, która korzysta z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem, na rzecz i 
zlecenie Licencjobiorcy, wyłącznie w celu związanym z działalnością gospodarczą 
Licencjobiorcy.

7. Licencjodawca nie  wyraża  zgody na wykorzystanie  Programu,  w całości  lub  w 
części, przez Licencjobiorcę, Użytkownika lub osoby trzecie w jakimkolwiek celu, w 
szczególności  komercyjnym,  jako  część  lub  całość  usługi  lub  produktu 
oferowanego  przez  Licencjobiorcę,  Użytkownika  lub  osobę  trzecią  innym 
podmiotom, z wyjątkiem wykonywania umowy na rzecz klienta Licencjobiorcy, o 
której mowa w ustępie 5 niniejszego paragrafu.

8. Licencjobiorca uprawniony jest do wykonania kopii zapasowych Programu. Kopie 
zapasowe mogą być tworzone wyłącznie przez Licencjobiorcę i wyłącznie w celu 
archiwizacji  Programu i  muszą być oznaczone informacją o prawach autorskich 
przysługujących  Licencjodawcy.  Niedozwolone  jest  jednoczesne  korzystanie  z 
Programu i jego kopii zapasowej. 

9. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji ani do udostępniania 
Programu  lub  jego  kopii  osobom  trzecim  pod  jakimkolwiek  innym  tytułem 
prawnym lub bez tytułu prawnego ani do jego rozpowszechniania.

§ 3.

1. Licencja udzielana jest Licencjobiorcy odpłatnie. 

2. Licencjobiorca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  wynagrodzenia  zgodnie  z  wybraną 
przez  siebie  opcją,  na  podstawie  cennika  znajdującego  się  na  stronie 
http://agitia.pl aktualnego  na  dzień  złożenia  zamówienia  na  Program  przez 
Licencjobiorcę. 

3. Zapłata  za  licencję  następuje  na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  przez 
Licencjodawcę  po  otrzymaniu  przez  niego  zamówienia,  w  terminie  7  dni  od 
wystawienia  faktury,  przelewem, na  numer  rachunku  bankowego wskazany  na 
fakturze. 

§ 4.

1. Licencjodawca ma prawo do wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w 
przypadku niedochowania warunków niniejszej Umowy, w szczególności w razie 



wykorzystania  Programu  w  celu  niezgodnym  z  Umową  lub  udostępnienia 
Programu osobom trzecim. 

2. Uprawnienie Licencjodawcy do wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym 
powstaje  z  chwilą  powzięcia  przez  Licencjodawcę  wiadomości  o  naruszeniu 
warunków licencji przez Licencjobiorcę i nie jest uzależnione od wcześniejszego 
wyznaczenia Licencjobiorcy przez Licencjodawcę terminu na usunięcie naruszenia. 

3. Z  chwilą  wypowiedzenia  licencji  przez  Licencjodawcę,  licencja  wygasa,  a 
Licencjobiorca  zobowiązany  jest  do  zaprzestania  korzystania  z  Programu,  do 
usunięcia go ze swojego serwera oraz do usunięcia wszelkich kopii zapasowych, w 
tym do zniszczenia nośników na których kopie zapasowe są zapisane. 

§ 5.

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 8 Umowy, Licencjobiorca 
nie ma prawa do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Programu w całości lub 
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. W zakresie, w którym 
dla  wyświetlania,  stosowania  i  przechowywania  Programu  niezbędne  jest  jego 
zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody Licencjodawcy. 

2. Licencjobiorca nie ma prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu 
ani do dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Programie.

§ 6.

1. Licencjodawca  zobowiązuje  się,  w  ramach  opłaty  licencyjnej,  w  ciągu  12 
(słownie:dwunastu) miesięcy od dnia udzielenia licencji do aktualizacji Programu 
do  ostatniej  wersji  oferowanej  przez  Licencjodawcę  na  dzień  złożenia  przez 
Licencjobiorcę zamówienia na aktualizację. 

2. Aktualizacje po upływie terminu wskazanego w poprzednim ustępie są odpłatne, 
zgodnie z obowiązującym cennikiem  znajdującym się na stronie  http://agitia.pl 
aktualnym na dzień złożenia zamówienia na aktualizację przez Licencjobiorcę.

§ 7.

1. Licencjodawca  nie  gwarantuje,  że  korzystanie  z  Programu  pozbawione  będzie 
występowania błędów lub zakłóceń. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności, 
za przydatność Programu do zamierzonego przez Licencjobiorcę użytku ani  nie 
gwarantuje, że Program spełni wymagania Licencjobiorcy. 

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie 
wynikłe z korzystania z Programu  lub z niemożności korzystania z Programu przez 
Licencjobiorcę, Użytkownika lub osobę trzecią.

http://agitia.pl/


3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w 
związku z wykorzystaniem Programu, jeżeli nie są związane z prawami autorskimi. 

4. Licencjobiorca  jest  wyłącznie  odpowiedzialny  za  zachowanie  wymagań 
sprzętowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Programu. 

5. W razie występowania cyklicznych błędów uniemożliwiających korzystanie przez 
Licencjobiorcę  z  Programu,  z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Licencjobiorcy, 
Licencjodawca zobowiązuje się, w ramach opłaty licencyjnej, do podjęcia próby 
usunięcia występującego błędu. Licencjodawca przystąpi do próby usunięcia błędu 
w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o 
błędzie na adres  serwis@agitia.pl. Czas usunięcia błędu zależy od jego rodzaju 
oraz od stopnia skomplikowania koniecznych do wprowadzenia zmian. Powyższe 
uprawnienie  Licencjobiorcy  do  żądania  usunięcia  błędu  przez  Licencjodawcę 
wygasa po upływie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia udzielenia licencji 
lub, w sytuacji, gdy błąd wynika z dokonania aktualizacji, od dnia jej dokonania.

§ 8.

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umowa, stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy 
kodeksu cywilnego.

3. W razie  wystąpienia sporu wynikającego z niniejszej  Umowy, sądem wyłącznie 
właściwym jest sąd miejscowo właściwy dla Licencjodawcy.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

Licencjodawca: Licencjobiorca:

mailto:serwis@agitia.pl

