
Umowa Licencyjna zawierana pomiędzy firmą Bricsys
i Użytkownikiem Końcowym
Ważne - Proszę czytać uważnie!

Niniejsza Umowa Licencyjna (dalej „Umowa”) jest umową prawną zawieraną pomiędzy Państwem (jako 
zarejestrowanym przedstawicielem oraz w imieniu pojedynczego podmiotu) (dalej „Licencjobiorca”) a 
Bricsys NV (dalej „Bricsys”) w związku z produktem Bricsys, oraz załączonymi nośnikami, drukowanymi 
materiałami, oraz dokumentacją w wersji elektronicznej lub „online” (dalej „Oprogramowanie”). 
Instalacja, kopiowanie lub inny sposób korzystania z Oprogramowania, oznacza akceptację warunków 
niniejszej Umowy. Jeśli nie akceptują Państwo warunków niniejszej Umowy prosimy nie instalować ani 
nie używać Oprogramowania.

Dla potrzeb niniejszej Umowy, wyrażenie Oprogramowanie obejmuje aktualizacje, wersje 
zmodyfikowane i poprawione, załączniki oraz kopie Oprogramowania licencjonowanego zgodnie z 
warunkami niniejszej Umowy.

PRAWO WŁASNOŚCI
Niniejsza Umowa jest umową licencyjną, nie jest to umowa sprzedaży. Nazwa, prawa własności oraz 
prawa własności intelektualnej do i w stosunku do Oprogramowania (włączając bez ograniczeń każdy 
kod, rysunki, animacje, pliki audio, video, pliki muzyczne oraz tekstowe załączone do Oprogramowania, 
ale nie włączając w to programu FFmpeg.exe), załączone drukowane materiały, wszystkie kopie 
Oprogramowania, oraz wszystkie kopie, do tworzenia których są Państwo - jako Licencjobiorcy -
upoważnieni, są własnością firmy Bricsys lub jej dostawców oraz wspólników i są chronione 
obowiązującymi prawami autorskimi oraz międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw autorskich, 
jak również innymi prawami własności intelektualnej, umowami i prawem tajemnicy handlowej. 
W przypadku braku oddzielnej umowy pomiędzy Licencjobiorcą a Bricsys, Licencjobiorca korzysta z 
Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a Bricsys zachowuje wszelkie prawa, które 
nie zostały wyraźnie udzielone Państwu na mocy niniejszej Umowy. Żadne zapisy w niniejszej Umowie 
nie stanowią zrzeczenia się praw Bricsys zgodnie z międzynarodowym prawem autorskim lub innymi 
obowiązującymi prawami własności intelektualnej czy umowami. Licencjobiorca wyraża zgodę na 
traktowanie Oprogramowania jak inne materiały objęte prawem autorskim do celów archiwalnych, i nie 
może kopiować żadnych wydrukowanych materiałów załączonych do Oprogramowania. Licencjobiorca 
nie może usuwać, modyfikować ani zmieniać żadnych praw autorskich lub znaków handlowych z 
jakiejkolwiek części Oprogramowania, łącznie z ale nie ograniczając się do takich informacji zapisanych 
na fizycznych lub elektronicznych nośnikach lub w dokumentacji, w prezentacjach internetowych lub 
innych informacjach wyświetlanych na stronach internetowych, w kodzie, lub w innych elementach 
oryginalnie zawartych w Oprogramowaniu albo dynamicznie lub w inny sposób tworzonych przez 
Oprogramowanie. 

UDZIELENIE LICENCJI
Zgodnie z poniższymi postanowieniami, Bricsys udziela Licencjobiorcy licencji bez wyłączności i bez 
prawa przenoszenia:

OPROGRAMOWANIE
Licencjobiorca uzyskuje prawo zainstalowania i używania jednej kopii Oprogramowania, oraz każdej 
aktualizacji, zmodyfikowanych i poprawionych wersji, oraz załączników (dalej „Rozszerzenia”) do 
pojedynczego systemu operacyjnego, na jednym komputerze i w wersjach językowych do których 
Licencjobiorca posiada uprawnienia. W celu uniknięcia wątpliwości, dopóki Licencjobiorca nie uzyska 
pisemnej zgody od Bricsys, nie powinien instalować Oprogramowania na serwerze lub w inny sposób 
udostępniać Oprogramowania w Internecie lub ekstranecie na zasadzie jednoczesnego lub kolejnego 
korzystania z jednej kopii Oprogramowania przez wielu użytkowników.

KOPIE ZAPASOWE
Licencjobiorca ma prawo sporządzenia jednej kopii Oprogramowania w celu archiwizacji.

INNE LICENCJE
Na mocy niniejszej Umowy, oprócz wyraźnie określonego sposobu korzystania, nie udziela się żadnych 
innych licencji związanych z patentami, prawami autorskimi, tajemnicami handlowymi lub innymi 
prawami własności intelektualnej, zarówno wyraźnie, przez domniemanie, jak i zgodnie z innymi 
zasadami prawa lub sprawiedliwości.

OGRANICZENIA
Niniejsza licencja podlega następującym ograniczeniom:

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA
Oprogramowanie nie może być dzielone lub równocześnie używane na więcej niż jednym komputerze. 
Niezależnie od zapisu powyżej, główny użytkownik Oprogramowania ma prawo do zainstalowania jednej 
(1) kopii Oprogramowania na jednym komputerze stacjonarnym lub przenośnym używanym przez tego 



Użytkownika.

W PRZYPADKU LICENCJI SIECIOWYCH LUB GRUPOWYCH
W przypadku nabycia licencji sieciowej lub grupowej, OPROGRAMOWANIE może być używane 
jednocześnie - dla licencji sieciowej, w sieci LAN (Local Area Network) - przez maksymalną liczbę 
użytkowników dla których zakupiono licencję sieciową lub grupową.

ZAKAZ UŻYTKOWANIA W CHMURZE
OPROGRAMOWANIE nie może być udostępniane innym użytkownikom (nawet uprawnionym na 
podstawie licencji) poprzez Internet, Chmurę lub za pomocą podobnej technologii. Użytkowanie 
OPROGRAMOWANIA w Chmurze jest dozwolone tylko przez platformę Bricsys na podstawie osobnej 
umowy.

OGRANICZENIA ZMIAN TECHNOLOGICZNYCH, DEKOMPILACJI I DEZASEMBLACJI
Odtwarzanie, dekompilacja i dezasemblacja Oprogramowania jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i 
tylko w zakresie takiego zezwolenia lub są wymagane w celu osiągnięcia interoperacyjności z innym 
niezależnie utworzonym oprogramowaniem, lub gdy jest to inaczej określone przez prawo. Niezależnie 
od powyższego zapisu, licencja udzielana jest na pojedynczy produkt. Elementy składowe 
Oprogramowania nie mogą być oddzielnie używane na innych komputerach.   

ZRZECZENIE SIĘ I PRZENOSZENIE PRAW
Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Bricsys, Licencjobiorca nie może sprzedawać, dzierżawić, 
wypożyczać, zrzekać się lub w inny sposób przenosić praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy. 
Bricsys nie odrzuci w nieuzasadniony sposób lub nie będzie opóźniał wydania takiej zgody, w przypadku 
zmiany zarządzania lub prawa własności w odniesieniu do jednostki, dla której wydawana jest licencja 
na Oprogramowanie. 

WYPOWIEDZENIE
Bricsys może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku, gdy Licencjobiorca nie wywiąże się z 
warunków i terminów zawartych w niniejszej Umowie. W takim przypadku, Licencjobiorca zobowiązuje 
się do zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania oraz wszystkich jego części składowych. Właściwie 
funkcjonowanie Oprogramowania wymaga Klucza Licencyjnego, którego okres ważności może być 
ograniczony. Prawo używania Oprogramowania wygasa w momencie wygaśnięcia ważności 
odpowiedniego klucza. Terminy i warunki niniejszej Umowy związane z wygaśnięciem ważności Klucza 
Licencyjnego obowiązują również Końcowego Użytkownika.

ROZSZERZENIA (aktualizacje, poprawione wersje)
Jeśli Oprogramowanie jest oznakowane lub w inny sposób identyfikowane przez Bricsys jako 
Rozszerzenia (zgodnie z definicją powyżej),  Licencjobiorca musi posiadać odpowiednią licencję na 
wykorzystanie produktu oznaczonego przez Bricsys jako podlegające Rozszerzaniu w związku z 
używaniem takiego Rozszerzonego Oprogramowania. Oprogramowanie oznakowane lub w inny sposób 
identyfikowane przez Bricsys jako Rozszerzenie zastępuje lub uzupełnia Oprogramowanie stanowiące 
podstawę dla takiego Rozszerzenia. Licencjobiorca może korzystać z Rozszerzonego Oprogramowania 
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Jeśli Oprogramowanie jest Rozszerzeniem jednego ze 
składników pakietu programów, który jest licencjonowany jako pojedynczy produkt, Rozszerzone 
Oprogramowanie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie jako część tego pakietu i nie może być 
używane oddzielnie w innych systemach.

OGRANICZENIA W ZBIORACH DANYCH
Jeśli Oprogramowanie posiada ograniczenia, które uniemożliwiają tworzenie lub edycję funkcji lub 
danych określonego typu (zwykle odnosi się to do wersji „LITE”) Licencjobiorca nie ma prawa 
pominięcia takich ograniczeń poprzez wykorzystanie innych zbiorów danych niż dane podlegające 
ograniczeniom dostarczane z produktem. Ograniczone Oprogramowanie jest dostępnie w niższej cenie, 
dlatego aby być upoważnionym do korzystania z nieograniczonych funkcji i danych należy dokonać 
upgrade’u do nieograniczonej wersji Oprogramowania.  

ZABEZPIECZENIA PRAWA EKSPORTU
Licencjobiorca zobowiązuje się, że nie będzie eksportował ani wwoził Oprogramowania do żadnego 
kraju, dla osoby lub podmiotu prawnego objętego restrykcjami USA. Licencjobiorca w szczególności 
zobowiązuje się nie eksportować lub wwozić Oprogramowania do żadnego kraju objętego embargiem 
lub restrykcjami eksportowymi USA dotyczącymi towarów lub usług, obejmujących, ale nie 
ograniczonych do Kuby, Iranu, Iraku, Libii, Północnej Korei, Sudanu oraz Syrii.

ODSZKODOWANIE
Oprogramowanie i wszelkie Rozszerzenia są przeznaczone do użytku w sposób szczegółowo określony 
w niniejszej Umowie oraz zgodnie z dokumentacją towarzyszącą odpowiednio Oprogramowaniu i 
Rozszerzeniom. Do Państwa obowiązków należy upewnienie się, czy konieczne są jakiekolwiek 
dodatkowe prawa autorskie, patenty lub inne licencje, oraz uzyskanie takich licencji. Zgadzają się 
Państwo zabezpieczyć, uchronić i obronić Bricsys, jego przedstawicieli, udziałowców, dyrektorów i 
pracowników przed wszelkimi stratami, szkodami, karami i wydatkami (w tym także uzasadnione opłaty 
i koszty) powstałe z lub w wyniku wszelkich roszczeń o to, że Państwo zakodowali, skompresowali, 



kopiowali lub przekazywali jakiekolwiek materiały (inne niż materiały dostarczone przez Bricsys) w 
związku z Oprogramowaniem lub Rozszerzeniem, z naruszeniem praw osób trzecich lub z naruszeniem 
jakichkolwiek praw.  Jeśli importują Państwo Oprogramowanie lub Rozszerzenie ze Stanów 
Zjednoczonych, uchronią Państwo i zabezpieczą Bricsys przed wszelkimi opłatami importowymi i 
eksportowymi lub innym roszczeniami wynikającymi z takiego importu.

OGRANICZONA GWARANCJA

ZADOŚĆUCZYNIENIE NA RZECZ KLIENTA
W okresie ograniczonej gwarancji, jedyną odpowiedzialnością Bricsys i jego dostawców oraz wyłącznym 
zadośćuczynieniem Państwa będzie, według uznania Bricsys, (a) zwrot poniesionych przez państwa 
kosztów Oprogramowania, lub (b) naprawa lub wymiana uszkodzonego nośnika, który nie spełnia 
Ograniczonej gwarancji Bricsys. Ograniczona gwarancja jest nieważna, jeśli uszkodzenie nośnika 
Oprogramowania zostało spowodowane wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym zastosowaniem. 
Wszelkie wymienione nośniki Oprogramowania będą objęte gwarancją przez pozostały okres 
obowiązywania pierwotnej gwarancji lub przez 30 (trzydzieści) dni, w zależności od tego, który okres 
jest dłuższy. 

BRAK INNYCH GWARANCJI
POWYŻSZE GWARANCJE WYŁĄCZAJĄ I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, CZY TO WYRAŻONE 
CZY DOROZUMIANE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, 
Bricsys I JEGO DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI, CZY TO WYRAŻONE, 
CZY DOROZUMIANE, W TYM LECZ NIE TYLKO, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI 
HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ, TYTUŁU I NIENARUSZANIA, W 
ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ ZAPEWNIANIA LUB ZANIECHANIA ZAPEWNIANIA USŁUG 
WSPARCIA. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA PRZYZNAJE PAŃSTWU SPECYFICZNE 
UPRAWNIENIA. MOGĄ PAŃSTWO POSIADAĆ INNE UPRAWNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA KRAJU 
LUB WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WYJĄTKIEM W ODNIESIENIU DO ŚMIERCI LUB OBRAŻENIA CIAŁA ORAZ JEDYNIE W MAKSYMALNYM 
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU Bricsys LUB JEGO 
DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓŁOWE, INCYDENTALNE, 
POŚREDNIE, PRZYPUSZCZALNE, MORALNE LUB WTÓRNE STRATY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU 
(OBEJMUJĄCE, LECZ NIE OGRANICZAJĄCE SIĘ DO ODSZKODOWAŃ ZA STRATY ZYSKÓW Z 
DZIAŁALNOŚCI, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI HANDLOWEJ, ODSZKODOWAŃ ZA 
UTRATĘ REPUTACJI FIRMY, AWARIE LUB BŁĘDNE FUNKCJONOWANIE KOMPUTERÓW LUB WSZELKICH 
INNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH) PONIESIONE PRZEZ Licencjobiorcę końcowego LUB INNE OSOBY 
TRZECIE W WYNIKU KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, 
DOKUMENTACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW TOWARZYSZĄCYCH LUB ZAPEWNIANIA ALBO BRAKU 
ZAPEWNIENIA USŁUG WSPARCIA, NAWET JEŚLI Bricsys LUB JEGO DOSTAWCY ZOSTALI 
POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU, 
CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Bricsys ZGODNIE Z JAKIMKOLWIEK POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ 
UMOWY BĘDZIE OGRANICZONE DO POJEDYNCZEGO ZDARZENIA LUB ŁĄCZNIE, DO KWOTY 
WYNOSZĄCEJ DZIESIĘĆ DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (10,00 USD). Licencjobiorca końcowy AKCEPTUJE 
WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, ROZUMIEJĄC, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Bricsys JEST OGRANICZONA, 
CENY DO ZAPŁATY SĄ I BĘDĄ NALICZANE ZGODNIE Z POWYŻSZYM, A Licencjobiorca końcowy MOŻE 
DODATKOWO ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POPRZEZ ZAWARCIE WŁAŚCIWYCH UBEZPIECZEŃ. Licencjobiorca 
końcowy ZGADZA SIĘ ZMNIEJSZYĆ WSZELKIE STRATY LUB ODSZKODOWANIA. PONIEWAŻ NIEKTÓRE 
PAŃSTWA I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA 
PRZYPADKU.

PRAWA OGRANICZONE RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Oprogramowanie oraz dokumentacja zostają dostarczone z ograniczonymi prawami. Używanie, 
powielanie lub udostępnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom opisanym w 
podparagrafie C (1)(ii) ustawy “Prawa dotyczące danych technicznych i oprogramowania 
komputerowego” (Rights in Technical Data and Computer Software) klauzul zawartych w DFARS 
252.227-7013 lub podparagrafach (c) (1) i (c) (2) “Ograniczonych praw dla komercyjnego 
oprogramowania komputerowego” (Commercial Computer Software Restricted Rights) klauzul 
zawartych w CFR 52.227-19, w stosownych przypadkach. 
Producent: Bricsys nv, Poortakkerstraat 35c - 9051 GENT (Sint-Denijs - Westrem), Belgia

RÓŻNE

WYBÓR PRAWA
Niniejsza Umowa jest regulowana prawami Belgii bez względu na zasady regulujące konflikty przepisów 
prawa. Wykorzystując Oprogramowanie, zgadzają się Państwo na osobistą i wyłączną jurysdykcję oraz 
miejsce rozprawy przed państwowymi i federalnymi sądami w Gandawie, Belgia.

AUDYT



Bricsys zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów w celu sprawdzenia spełniania przez 
Licencjobiorcę końcowego postanowień niniejszej Umowy.

ROZDZIELNOŚĆ
Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy za nieważne, 
niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie wyłączone z niniejszej Umowy a 
wszelkie inne postanowienia nadal pozostaną w mocy i będą obowiązywały.

NAGŁÓWKI
Nagłówki użyte w niniejszej Umowie są zamieszczone jedynie dla wygody i nie mogą zostać uznane za 
zastępujące lub zmieniające jakiekolwiek postanowienia.

ZRZECZENIE
Odstąpienie przez Bricsys od jakiegokolwiek nie wywiązania się lub naruszenia postanowień niniejszej 
umowy nie stanowi odstąpienia od żadnego późniejszego nie wywiązania się lub naruszenia. Za 
wyjątkiem naruszenia praw patentowych Bricsys do Oprogramowania, żadne działania, niezależne od 
ich postaci, wynikające z niniejszej Umowy, nie mogą zostać wniesione przez jakąkolwiek ze stron w 
terminie późniejszym niż dwa (2) lata od wystąpienia przyczyny działania.

JĘZYK
Strony uzgodniły, że niniejsza Umowa EULA zostanie sporządzona w języku angielskim.


