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WARUNKI LICENCYJNE PRODUCENTA OPROGRAMOWANIA COMARCH SYNTEZATOR MOWY 

 

Definicje 

Oprogramowanie – Comarch Syntezator mowy. 

Licencjonowane urządzenie – Jednostka centralna systemu rejestracji produkcji Comarch S.A. lub 
Urządzenie typu All-in-one produkcji Comarch S.A., wchodzące w skład zestawu do cyfrowej rejestracji 
rozpraw sądowych zainstalowanego w sali rozpraw.  

Kontrahent – Ministerstwo Sprawiedliwości oraz sądy powszechne w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) 

Licencjodawca – Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (al. Jana Pawła II 39a, 31-864, dalej 
COMARCH. 

 

Warunki udzielenia licencji  

§ 1 Udzielenie licencji, zakres uprawnień wynikających z licencji 

1. COMARCH udziela Kontrahentowi, niewyłącznej licencji na korzystanie na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej z Oprogramowania.  KaŜda z udzielonych licencji upowaŜnia Kontrahenta do: instalacji, 
uruchomienia oraz korzystania z Oprogramowania na Licencjonowanym urządzeniu. 

2. Licencja udzielona na podstawie postanowienia ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) korzystanie zgodne z dokumentacją z Oprogramowania wyłącznie na własny uŜytek w ramach 
prowadzonej działalności podmiotu uprawnionego do korzystania z Oprogramowania, 

b) korzystanie zgodne z dokumentacją z Oprogramowania w celach szkoleniowych, w tym w celu 
szkolenia podmiotów trzecich, 

c) korzystanie zgodne z dokumentacją z Oprogramowania w celach prowadzenia publicznych 
prezentacji, 

d) korzystanie z dokumentacji dostarczonej wraz z Oprogramowaniem dla wspomagania 
dozwolonego korzystania z Oprogramowania na własny uŜytek w ramach prowadzonej 
działalności,  

e) sporządzanie kopii zapasowych Oprogramowania z zastrzeŜeniem, iŜ uŜywanie kopii 
zapasowej Oprogramowania dozwolone jest wyłącznie w celu przywrócenia działania 
komponentów Oprogramowania w przypadku awarii Licencjonowanego urządzenia, na którym 
zostały one zainstalowane. 

3.      Udzielenie niniejszej licencji nie ogranicza udzielenia przez COMARCH upowaŜnienia innym 
podmiotom do korzystania z Oprogramowania (licencja niewyłączna). 

4.      Kontrahent nie moŜe upowaŜnić jakiegokolwiek podmiotu trzeciego do korzystania  
z Oprogramowania w zakresie Licencji, ani nie moŜe przenieść w drodze cesji praw posiadanych na 
podstawie Licencji na podmiot trzeci. 

 

§ 2 Ograniczenia w korzystaniu z Oprogramowania 

Poza upowaŜnieniami licencyjnymi wyszczególnionymi w § 1 niniejszej licencji, licencja nie przyznaje 
Kontrahentowi Ŝadnych innych praw związanych z bezwzględnymi prawami podmiotowymi do 
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Oprogramowania jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W szczególności z zastrzeŜeniem § 1 
ust. 3 Kontrahent nie moŜe:  

a) rozpowszechniać, w tym wynajmować, dzierŜawić, uŜyczać lub w inny sposób udostępniać 
podmiotom trzecim Oprogramowanie lub jego kopii, 

b) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu, wprowadzać jakichkolwiek innych zmian  
w Oprogramowaniu oraz dokonywać czynności zmierzających do odtworzenia czy reprodukcji 
kodu źródłowego Oprogramowania poprzez reverse enigineering, deasemblację, dekompilację 
lub translacje Oprogramowania.  

 

§ 4 Dokumentacja 

COMARCH dostarczy Kontrahentowi dokumentacje uŜytkownika i administratora w formie 
elektronicznej w języku polskim. Kontrahent moŜe wykonać kopie dokumentacji na własny uŜytek w 
ramach prowadzonej działalności podmiotu uprawnionego do korzystania z Oprogramowania. 

 

§ 5 Weryfikacja przestrzegania warunków licencji 

1. COMARCH zastrzega sobie prawo do automatycznej rejestracji na Licencjonowanym urządzeniu, na 
którym zainstalowane jest Oprogramowanie, informacji pozwalających stwierdzić, czy jest ono 
uŜytkowane zgodnie z warunkami udzielonej licencji. 

2. Za 14-dniowym uprzednim zawiadomieniem, COMARCH zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 
audytu mającego na celu weryfikację uŜytkowania Oprogramowania zgodnie z warunkami udzielenia 
licencji. Kontrahent zobowiązuje się do współpracy z COMARCH w zakresie prowadzonego audytu, 
oraz do zapewnienia COMARCH, w niezbędnym zakresie, pomocy i dostępu do informacji. 
COMARCH zobowiązuje się, iŜ audyt o którym mowa powyŜej, nie będzie bez uzasadnienia zakłócał 
normalnej działalności Kontrahenta. 

 

§ 6 Okres waŜności licencji 

1.      Licencja niniejsza udzielona zostaje od dnia podpisania Protokołu Odbioru etapu umowy w ramach 
którego dostarczone zostało Licencjonowane urządzenie. 

2.      Licencja niniejsza udzielona zostaje na czas nieoznaczony. 

 

§ 7 Uaktualnienia  

Korzystanie przez Licencjobiorcę z uaktualnień moŜliwe jest tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania 
zakupionej przez Licencjobiorcę od COMARCH lub jego autoryzowanego resellera usługi maintenance.  

 

§ 8 Naruszenie warunków licencji 

1.      W przypadku naruszenia przez Kontrahenta warunków niniejszej licencji, COMARCH wezwie na 
piśmie Kontrahenta do zaprzestania naruszeń w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
określającego to naruszenie. W przypadku niezastosowania się przez Kontrahenta do wezwania 
COMARCH, COMARCH będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji z zachowaniem 30 
dniowego terminu wypowiedzenia, a Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
COMARCH kary umownej w wysokości 100 000,00 zł  

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
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2.      Obowiązek zapłaty przez Kontrahenta kary umownej nie wyłącza moŜliwości dochodzenia przez 
COMARCH odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej. 

 

§ 9 Inne postanowienia 

1. Oprogramowanie zawiera elementy do których prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim 
innym niŜ COMARCH. COMARCH udziela Kontrahentowi prawa do uŜywania, kopiowania  
i modyfikowania powyŜszych elementów na warunkach licencyjnych twórcy. 

2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Kontrahenta wynikającymi  
z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku korzystania przez 
Kontrahenta z Oprogramowania COMARCH zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich 
kroków prawnych zapewniających Kontrahentowi naleŜytą ochronę przed takimi roszczeniami. 
COMARCH zobowiązany jest zwrócić Kontrahentowi zasądzone i wypłacone przez niego kwoty 
odszkodowań i koszty sądowe, wynikające z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej 
osób trzecich pod warunkiem, Ŝe Kontrahent:  

a) powiadomi COMARCH o naruszeniu natychmiast po powzięciu informacji o takowym 
naruszeniu, 

b)  wskaŜe COMARCH jako jedyną stronę uprawnioną do występowania w postępowaniu i nigdy 
nie uzna roszczenia, a takŜe nie zawrze ugody, chyba Ŝe otrzyma zgodę COMARCH na piśmie, 

c) przestrzega wskazówek COMARCH oraz udziela COMARCH wszelkiej pomocy, o którą 
COMARCH mógłby wystąpić w związku z postępowaniem o naruszenie praw autorskich. 

 


