WAŻNE – PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego na korzystanie z oprogramowania
komputerowego - PQStat w wersji 1.6.6

NIE NALEŻY UŻYWAĆ ANI INSTALOWAĆ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA I ŻADNYCH POWIĄZANYCH Z NIM
MATERIAŁÓW (OKREŚLANYCH ZBIOROWO, JAKO "OPROGRAMOWANIE") PRZED DOKŁADNYM ZAPOZNANIEM
SIĘ Z WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWY. ZAŁADOWANIE LUB
ROZPOCZĘCIE UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY.
Niniejsza umowa na korzystanie z oprogramowania zawarta pomiędzy PQStat Software Tomasz Więckowski a
użytkownikiem końcowym, osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej Licencjobiorcą, uprawnia Licencjobiorcę do
korzystania z załączonego Oprogramowania PQStat.

I Definicje
Licencja – zaakceptowana niniejsza Umowa na używanie dostarczonego oprogramowania komputerowego.
Program - wykonywalna na komputerze kopia kodu wynikowego wyrobu wymienionego w tej Umowie tj.
PQStat w wersji 1.6.6
Powiązane materiały - nośniki informacji, dokumentacja (podręczniki), licencja, klucze zabezpieczające,
grafiki i inne obiekty potrzebne programowi do działania tj. (pliki konfiguracyjne tworzone przez program,
program pośredniczący w tworzeniu licencji oraz program aktualizujący).
Oprogramowanie – Program PQStat wraz z powiązanymi materiałami. Pliki programów posiadają dołączone
informacje o prawach autorskich, właścicielu, wersji, i inne.
NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA NIE STANOWI UMOWY ZAKUPU, ALE JEST UMOWĄ DOTYCZĄCĄ PRAW
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Licencjodawca pozostaje właścicielem egzemplarza Oprogramowania i nośnika
fizycznego, jeśli taki występuje, na którym dostarczono Oprogramowanie w opakowaniu handlowym, a także
wszystkich egzemplarzy Oprogramowania, do których Użytkownik końcowy jest upoważniony w ramach
niniejszej Umowy.
Instalacja Oprogramowania równoznaczna jest z rozpoczęciem używania Oprogramowania.
Używanie Oprogramowania oznacza, iż rozumiecie i wyrażacie Państwo zgodę na wszystkie warunki zawarte w
niniejszej Umowie. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie należy
przeprowadzać instalacji Oprogramowania i dalszego jego używania.

II Prawa autorskie
1.

2.
3.
4.
5.

Oprogramowanie chronione jest polskim prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Dz.U. 1994
nr 24 poz. 83), porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innymi prawami o
ochronie prawa własności intelektualnej. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej jak i
karnej.
“PQStat Software Tomasz Więckowski“ zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym
prawo własności.
Jeżeli nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie prawa autorskie Oprogramowania objętego niniejszą
umową licencyjną przysługują Licencjodawcy, czyli firmie “PQStat Software Tomasz Więckowski” i jest
on wyłącznym producentem i dystrybutorem programu.
Program zawiera część rozwiązań osób trzecich, do których Licencjodawca posiada odpowiednie umowy
poświadczające zgodę na ich użycie. Licencjobiorca nie ma prawa użycia dołączonych bibliotek w sposób
inny niż poprzez użycie programu PQStat. Treść licencji firm trzecich zamieszczona jest w części VIII .
Licencjodawca może w każdej chwili i bez powiadomienia wprowadzać zmiany w Oprogramowaniu lub
produktach z nim związanych. Nie jest jednak zobowiązany do udzielania wsparcia lub aktualizacji
Oprogramowania o ile w wyraźny sposób nie postanowiono inaczej.

III Zakres licencji
1.

Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na niniejszą Umowę i po uiszczeniu opłaty licencyjnej w przypadku
licencji płatnych, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa na używanie programu w ramach
czterech typów licencji:
a) jednostanowiskowa licencja dydaktyczno-edukacyjna (płatna):
przeznaczona jest wyłącznie do celów dydaktyczno-edukacyjnych tj. laboratoria dydaktyczne,
wydzielone stanowiska dydaktyczne lub edukacyjne. Osoby bądź instytucje uprawnione do korzystania
z tego typu licencji to:
Szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły średnie z pełnym wymiarem programowym
Uczelnie wyższe w tym ich Instytuty, Katedry i Zakłady
Oświatowe jednostki administracji państwowej
Osoby prywatne będące uczniami bądź studentami wyżej wymienionych szkół
Osoby prywatne będące nauczycielami-wykładowcami w wyżej wymienionych szkołach
Inne osoby bądź jednostki, posiadające zgodę licencjodawcy w formie pisemnej.
Licencja tego typu nie może być wykorzystywana do prac naukowo-badawczych oraz prac zarobkowych.

2.

3.

4.

b)

jednostanowiskowa licencja naukowo-badawcza (płatna):
zawiera zakres wymieniony w części 1.a dotyczącej licencji dydaktyczno-edukacyjnej poszerzony o
użycie programu w celach naukowo-badawczych.

c)

jednostanowiskowa licencja komercyjna (płatna):
zawiera zakres wymieniony w części 1.a i 1.b dotyczący licencji dydaktyczno-edukacyjnej oraz
naukowo-badawczej poszerzony o użycie programu w celach komercyjnych (zarobkowych) przez
użytkowników biznesowych bądź indywidualnych.

d)

licencja zbiorowa (płatna):
zawiera jedną z trzech typów licencji 1.a lub 1.b lub 1.c i jest przeznaczona dla przynajmniej 10
stanowisk.

e)

jednostanowiskowa licencja testowa (bezpłatna), opisana w części V

W przypadku licencji płatnych Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z programu wyłącznie na
liczbie komputerów określonej w Załączniku nr 1 zwanym dalej certyfikatem. System, na którym
przeprowadzona będzie instalacja Oprogramowania jest ściśle przypisany do egzemplarza Oprogramowania
i bez zgody Licencjodawcy nie ma możliwości przeniesienia Oprogramowania na inny system komputerowy.
W przypadku uzyskania licencji płatnych rodzaj udzielonej licencji oraz czas jej trwania ostatecznie ustalony
zostaje przez Licencjodawcę i uwzględniony jest na certyfikacie przekazanym wraz z programem. Brak
certyfikatu, dokumentu płatności oznacza, iż licencjobiorca korzysta z oprogramowania w formie testowej
przez okres 30 dni od dnia instalacji programu.
W przypadku licencji udzielonej na określony czas Licencjobiorca uprawniony jest do pobierania nowej
wersji Oprogramowania w okresie, na jaki otrzymał licencję wymienioną w punkcie 1a, 1b, 1c, 1d. W
przypadku licencji „wieczystej” (brak ograniczenia czasowego użycia oprogramowania) możliwość
pobierania nowej wersji Oprogramowania istnieje w okresie 1 roku od dnia zakupu Oprogramowania o ile
nie zaznaczono inaczej na dołączonym certyfikacie.

IV Ograniczenia licencjobiorcy
1.
2.
3.
4.

Zabrania się dokonywania dalszej odsprzedaży, udostępniania oraz wynajmu udzielonej licencji. Zabrania
się udzielania wszelkiego rodzaju innych licencji Oprogramowania.
Zabrania się kopiowania Oprogramowania (z wyjątkiem wykonania 1 kopii zapasowej)
Zabrania się dekompilowania, deasemblowania, poddawania programu wszelkim modyfikacjom i innym
działaniom mającym na celu odtworzenie kodu źródłowego bądź działanie programu inne niż przewidziane
przez licencjodawcę programu.
Zabrania się usuwania, zmiany lub zakrywania informacji o prawach autorskich znajdujących się na
Oprogramowaniu.

5.
6.
7.
8.
9.

Zabrania się modyfikacji środowiska programu w celu używania Oprogramowania poza okresem na jaki
przydzielona została licencja. Dokładna data początku i końca okresu umowy uwzględniona jest na
certyfikacie.
Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do pominięcia lub wyłączenia
któregokolwiek z mechanizmów zabezpieczeń programu.
Zabrania się używanie jakiejkolwiek części programu odrębnie lub niezależnie od programu.
Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z wygaśnięciem Licencji i odwrotnie.
Po wygaśnięciu Licencji, Użytkownik zobowiązany jest do odinstalowania Oprogramowania i usunięcia
wszystkich jego kopii.

V Wersja testowa
1.
2.
3.
4.

Wersja testowa programu zwana dalej programem TRIAL objęta jest typem licencji testowej, która
umożliwia użytkowanie programu przez okres 30 dni od daty instalacji.
Użycie programu TRIAL możliwe jest tylko w celu poznania jego cech użytkowych, zabrania się
wykorzystywania programu TRIAL w zakresie obejmującym inne typy licencji wymienione w części III
Wersja TRIAL Oprogramowania PQStat może zawierać pewne ograniczenia funkcjonalności a w
szczególności dotyczące wyświetlania dodatkowych okien informacyjnych o uruchomionej wersji programu.
Licencja testowa przyznawana jest bezpłatnie.

VI Odpowiedzialność
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niniejsze Oprogramowanie jest narzędziem, które przeznaczone jest do użycia przez osoby
wykwalifikowane. Nie ma ono zastępować profesjonalnej oceny ani też niezależnych procedur
statystycznych. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku
użycia Oprogramowania. Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania załączonego
Oprogramowania i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyniki swojej pracy a w szczególności za wybór
odpowiednich procedur w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
Licencjobiorca powinien zainstalować Oprogramowanie (licencja testowa) przed zakupem w celu zapoznania
się oraz sprawdzenia poprawności działania. W tym celu powstała darmowa 30-dniowa wersja możliwa do
pobrania na stronie internetowej Licencjodawcy. Wersja ta dostarczana jest z dokumentacją (w formie
elektronicznej) dokładnie opisującą funkcje i sposób obsługi programu.
OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST PRZEZ LICENCJODAWCĘ W FORMIE "TAKIEJ, JAKIE JEST (ASIS)" (W TAKIM STANIE, W JAKIM ZOSTAŁO WYTWORZONE). LICENCJODAWCA, DYSTRYBUTORZY ORAZ
SPRZEDAWCY OPROGRAMOWANIA PQSTAT SOFTWARE NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI ORAZ
RĘKOJMI, ŻE ZAŁĄCZONY PROGRAM BĘDZIE DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO,ŻE JEST ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI
ORAZ, ŻE SPEŁNI OCZEKIWANIA. LICENCJOBIORCA MUSI OKREŚLIĆ ODPOWIEDNI SPOSÓB
ARCHIWIZOWANIA ZAPEWNIAJĄCEGO ZAPOBIEŻENIE UTRACIE DANYCH NA WYPADEK AWARII PROGRAMU.
LICENCJODAWCA, DYSTRYBUTORZY ORAZ SPRZEDAWCY ZAŁĄCZONEO OPROGRAMOWANIA NIE
ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKŁE Z UŻYWANIA PROGRAMU , W TYM UTRATĘ
SPODZIEWANYCH KORZYŚCI, DANYCH, INFORMACJI GOSPODARCZYCH LUB KOSZT URZĄDZEŃ LUB
PROGRAMÓW ZASTĘPCZYCH.
W sprawach spornych całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody wynikłe z użytkowania
załączonego programu i odszkodowanie dla Licencjobiorcy ograniczone jest do wysokości ceny
jednostanowiskowej licencji odpowiedniego typu jaki Licencjobiorca zakupił jeżeli nie postanowiono inaczej
odpowiednią umową.
W przypadku dostarczania Oprogramowania przez licencjodawcę na nośnikach fizycznych, licencjodawca
udziela gwarancji, że nośniki te będą wolne od wad materiałowych i fizycznych przez okres
dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia dostarczenia. W przypadku wykrycia wady nośnik należy zwrócić
licencjodawcy w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez
licencjodawcę.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między
stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby licencjodawcy. W zakresie nie uregulowanym
postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VII Postanowienia końcowe
1.

Według niniejszej umowy Licencjobiorca otrzymuje zgodę na używanie Oprogramowania w myśl licencji
wymienionych w części III (1a, 1b, 1c, 1d ) odpłatnie według obowiązującego cennika umieszczonego na
stronie internetowej www.pqstat.pl w dniu zakupu jeżeli nie postanowiono inaczej odpowiednią umową.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Oprogramowanie należy instalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z
wymaganiami określonymi w dokumentacji programu. Sposób instalacji opisany został w dokumentacji.
Wszelkie zmiany takie jak naprawa błędnie działających funkcji programu lub dodanie nowych
uwzględniane będą tylko w kolejnych wersjach programu jeżeli nie postanowiono inaczej odpowiednią
umową.
Licencjodawca może wypowiedzieć przyznaną licencję w trybie natychmiastowym, za pisemnym
powiadomieniem z uzasadnionych powodów, tj. naruszających dowolne z postanowień umowy i nie
usunięcia tego naruszenia w terminie dwudziestu (20) dni od powiadomienia o nim jeżeli nie postanowiono
inaczej odpowiednią umową.
W przypadku wypowiedzenia licencji, wszystkie kopie programu i dokumentacji, które objęte są niniejszą
licencją muszą zostać zwrócone licencjodawcy lub zniszczone zgodnie z instrukcjami licencjodawcy.
Licencjobiorca jak i Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa
się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania Umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i
na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, pożar, powódź, strajki, zarządzenia
władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7
dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się
na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony zaświadczeniem właściwej izby
handlowej lub dokumentu pochodzącego od właściwego organu władzy.
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń wykorzystywania
Oprogramowania, w tym do blokowania Oprogramowania dodatkowymi kluczami licencyjnymi i hasłami,
wymagającymi interwencji Użytkownika
Wszelkie biblioteki (narzędzia zewnętrzne do PQStat) „GnuPlot”,”IBM SPSS IO Module” dołączone do
Oprogramowania są chronione prawnie i są licencjonowane wyłącznie w celu użycia z Oprogramowaniem.
Wykorzystanie ich do innych celów wymaga udzielenia osobnej, niezależnej Licencji.
Licencjobiorca może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego
oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy jeżeli nie postanowiono inaczej odpowiednią
umową.

VIII Licencje firm trzecich
1.

Licencja (Commercial Edition) AlgLib Sergey Bochkanov Anatolyevich http://www.alglib.net .
Tekst oryginalny:
This program is a Closed Source Edition of the ALGLIB package licensed to PQStat Software Tomasz
Wieckowski.
Only PQStat Software Tomasz Wieckowski can use/distribute it according to the ALGLIB CSE License
Agreement (license.rtf) between Licensor (IP Sergey Bochkanov Anatolyevich) and Licensee.
This source code may contain modifications made by Licensee which fall under the terms of the ALGLIB
CSE License Agreement too. This source code can't be used by other individuals or business entities.
However, if you somehow obtained a copy of this code and want to use it, you may either download
GPL'ed version or buy closed-source license from www.alglib.net

2.

Licencja (LGPL + static linking exception) FreePascal/Lazarus http://lazarus.freepascal.org .
Tekst oryginalny:
These files are distributed under the Library GNU General Public License (GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE Version 2.1) with the following modification:
As a special exception, the copyright holders of this library give you permission to link this library with
independent modules to produce an executable, regardless of the license terms of these independent
modules, and to copy and distribute the resulting executable under terms of your choice, provided that
you also meet, for each linked independent module, the terms and conditions of the license of that module.
An independent module is a module which is not derived from or based on this library. If you modify this
library, you may extend this exception to your version of the library, but you are not obligated to do so. If
you do not wish to do so, delete this exception statement from your version.

3.

Licencja BDS Ararat Synapse Lukas Gebauer http://synapse.ararat.cz
Tekst oryginalny:
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

