
 
 

WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA 

SOFT EKSPERT SP. Z O.O. 
 

1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania komputerowego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA i/lub 
Systemu Kadrowo - Płacowego miniEKSPERT, zwanych dalej „OPROGRAMOWANIEM". 

 
2. SOFT EKSPERT Sp. z o.o. siedzibą w Gliwicach, zwany dalej „PRODUCENTEM" udziela licencji na użytkowanie 

OPROGRAMOWANIA podmiotowi, zwanemu dalej „UŻYTKOWNIKIEM". 
 
3. Jedynym właścicielem oprogramowania jest PRODUCENT. 
 
4. Warunkiem uzyskania licencji jest uregulowanie przez UŻYTKOWNIKA w stosunku do PRODUCENTA opłaty licencyjnej. 

Brak zapłaty pełnej należności z tytułu zakupu licencji równoznaczny jest z nielegalnym użytkowaniem 
OPROGRAMOWANIA i może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną. 

 
5. Licencja udzielana jest bezterminowo, z zastrzeżeniem pkt. 10 i dotyczy konkretnej wersji OPROGRAMOWANIA, za którą 

wniesiona została przez UŻYTKOWNIKA opłata licencyjna. 
 
6. Zarejestrowany UŻYTKOWNIK posiada prawo do: 

A. instalacji  i użytkowania OPROGRAMOWANIA na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w ramach jego struktury 
organizacyjnej, 

B. wykonania na własny użytek dowolnej liczby kopii zapasowych OPROGRAMOWANIA, 
C. zakupu wersji aktualizacyjnych, 
D. uzyskania od PRODUCENTA bezpłatnych (w cenie nośnika i ewentualnych kosztów wysyłki) wersji aktualizacyjnych 

OPROGRAMOWANIA w okresie 12 miesięcy od daty zakupu OPROGRAMOWANIA. 
E. porad telefonicznych związanych z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA; PRODUCENT przed udzieleniem porady 

ma prawo zapytać o numer licencji, wersję i wariant OPROGRAMOWANIA oraz typ i konfigurację komputera 
(UŻYTKOWNIK musi wykazać się podstawową wiedzą dotyczącą obsługi komputera). Producent ma prawo skierować 
UŻYTKOWNIKA do lokalnego sprzedawcy lub dystrybutora OPROGRAMOWANIA. 

 
7. UŻYTKOWNIK nie ma prawa do: 

A. ujawniania osobom trzecim informacji technicznych, 
B. dekompilacji i deasemblacji OPROGRAMOWANIA oraz do wykorzystania jakiejkolwiek jego części do celów innych, niż 

zostało to przewidziane, 
C. odstępowania, zbywania, kopiowania, wynajmowania bądź wydzierżawiania OPROGRAMOWANIA lub jakiejkolwiek 

jego części osobom trzecim bez zgody PRODUCENTA. 
D. obsługiwania za pomocą OPROGRAMOWANIA większej ilości przedsiębiorstw, niż wynika to z zakupionego wariantu. 
 

8. Na UŻYTKOWNIKU spoczywa obowiązek ochrony OPROGRAMOWANIA przed użyciem go przez osoby trzecie. 
 
9. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogłyby zaszkodzić interesom 

PRODUCENTA. 
 
10. W przypadku niestosowania się do niniejszych warunków licencji, wszystkie zobowiązania PRODUCENTA wobec 

UŻYTKOWNIKA wygasają w trybie natychmiastowym i jednocześnie UŻYTKOWNIK traci wszelkie prawa, o których mowa 
w pkt. 6. W szczególnym przypadku złamania regulacji określonych w pkt. 7, 8, 9 UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność 
finansową w stosunku do PRODUCENTA. 

 
11. PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań UŻYTKOWNIKA w konkretnym zastosowaniu 

OPROGRAMOWANIA. W interesie UŻYTKOWNIKA leży zapoznanie się z wszystkimi możliwościami OPROGRAMOWANIA 
w oparciu o nieograniczoną funkcjonalnie wersję czasową lub wersję demonstracyjną. 

 
12. PRODUCENT dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego działania OPROGRAMOWANIA, 

jednak nie gwarantuje całkowitej jego bezbłędności. 
 
13. PRODUCENT OPROGRAMOWANIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej, w stosunku 

do UŻYTKOWNIKA. PRODUCENT w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody: straty 
finansowe, utratę danych, uszkodzenie programu lub sprzętu oraz inne przypadkowe lub nieprzypadkowe szkody powstałe 
w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania OPROGRAMOWANIA przez UŻYTKOWNIKA. 

 
14. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM, a PRODUCENTEM. 
 
15. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW 
 

SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM FIRMA 
ORAZ 

SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO miniEKSPERT 

 
 
„W" - wariant dla przedsiębiorstw 

• Oprogramowanie może być eksploatowane na dowolnej liczbie stanowisk tylko przez jedno przedsiębiorstwo (podmiot 
gospodarczy) przez które zostało zarejestrowane oraz we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych (zakład, filia, 
przedstawicielstwo) posługujących się tym samych numerem NIP (REGON). 

• Właściciel (wspólnicy) podmiotu będącego zarejestrowanym użytkownikiem oprogramowania posiadają możliwość 
rozliczenia deklaracji z uwzględnieniem przychodów uzyskanych z innych spółek cywilnych lub samodzielnie 
prowadzonej działalności gospodarczej (możliwość wprowadzenia wymaganych danych do modułów księgowych). 

• Zarejestrowany użytkownik oprogramowania posiada prawo do obsługi tylko jednego (tego samego) przedsiębiorstwa 
na każdym stanowisku komputerowym, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. 

 
„M" - wariant dla biur rachunkowych 

• Oprogramowanie może być eksploatowane na dowolnej liczbie stanowisk tylko przez jedno przedsiębiorstwo (podmiot 
gospodarczy) przez które zostało zarejestrowane oraz we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych (zakład, filia, 
przedstawicielstwo) posługujących się tym samych numerem NIP (REGON). 

• Zarejestrowany użytkownik oprogramowania posiada prawo do wykorzystania oprogramowania do obsługi 
nieograniczonej liczby przedsiębiorstw, bez prawa instalacji tego oprogramowania w ich siedzibach. 

• Zarejestrowany użytkownik oprogramowania posiada prawo do obsługi nieograniczonej liczby przedsiębiorstw na 
każdym stanowisku komputerowym, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. 

 
UWAGI 

• Każde przedsiębiorstwo zdefiniowane jako odrębny podmiot gospodarczy posiadający określoną strukturę własności 
(np. spółka cywilna) i legitymujące się odrębnymi numerami NIP oraz REGON może być własnością do 10 podatników 
(współwłaścicieli), 

• Każde przedsiębiorstwo może dzielić się na mniejsze jednostki (np. filie) zwane w systemie zakładami, przy czym 
zakłady nie mogą samodzielnie rozliczać się z budżetem. System przewiduje podział na maksymalnie 10 zakładów. 

 


