
Umowa licencyjna

na uż�ywanie darmowego oprogramowania komputerowego OpenSolution 

Prżed rożpocżęciem korżystania ż Oprogramowania udostępnianego prżeż OpenSolution Ewa 

Zawada ż siedżibą w Golesżowie prosżę o dokładne żażnajomienie się tres"cią niniejsżej 

umowy licencyjnej. Pierwsża instalacja, uruchomienie lub prżystąpienie do korżystania ż 

oprogramowania w jakikolwiek sposo" b jest ro" wnożnacżne ż żawarciem niniejsżej umowy 

licencji i ożnacża wyraż�enie żgody na wsżystkie jej postanowienia.

§ 1

Definicje

W tres"ci niniejsżej umowy następujące słowa i ożnacżenia należ�y rożumiec" jak podano 

poniż�ej:

1. OpenSolution – OpenSolution Ewa Zawada ż siedżibą w Golesżowie, ul. Fabrycżna 23/1, 

43-440 Golesżo" w, Regon: 385132789, NIP: 548-217-41-54, repreżentowana prżeż Ewę 

Zawada

2. Uż�ytkownik – osoba, kto" ra w jakikolwiek sposo" b wesżła w posiadanie oprogramowania 

opracowanego prżeż OpenSolution

3. Umowa – niniejsża umowa licencyjna

4. Oprogramowanie - darmowy program komputerowy Quick.Cms lub Quick.Cart 

opracowany prżeż OpenSolution

5. Korżystanie ż Oprogramowania - ożnacża jakiekolwiek uż�ywanie Oprogramowania prżeż

Uż�ytkownika w tym jego pobranie, instalację, skopiowanie, logowanie do panelu 

administracyjnego.

6. Serwis Internetowy - pojedyncża instalacja Oprogramowania na serwerże internetowym

dostępna pod jednym lub wieloma adresami internetowymi.

§ 2

Prżedmiot umowy, żawarcie umowy 

1. Prżedmiotem umowy jest udżielenie Uż�ytkownikowi prżeż OpenSolution licencji na 

Oprogramowanie na żasadach opisanych w dalsżej cżęs"ci Umowy.

2. OpenSolution os"wiadcża, ż�e jest two" rcą a takż�e jedynym i wyłącżnym podmiotem 

uprawnionym do udżielenia licencji Oprogramowania. 

3. Umowa reguluje żasady korżystania ż Oprogramowania.

4. OpenSolution os"wiadcża, ż�e prżysługują mu wyłącżne autorskie prawa majątkowe do 



Oprogramowania w pełnym żakresie, beż jakichkolwiek ogranicżen"  na rżecż oso" b 

trżecich ż tym wyraż"nym żastrżeż�eniem, ż�e prawa autorskie nie obejmują dołącżonych 

do Oprogramowania popularnych dodatko" w żnajdujących się w katalogu "plugins/" 

dżiałających w oparciu o odrębne licencje ż kto" rymy Uż�ytkownik powinien się żapożnac".

5. Umowa żostaje żawarta pomiędży OpenSolution a Uż�ytkownikiem w momencie 

udostępnienia Uż�ytkownikowi Oprogramowania prżeż OpenSolution lub w chwili 

prżystąpienia do korżystania ż Oprogramowania prżeż Uż�ytkownika.

6. Korżystanie ż Oprogramowania jest ro" wnożnacżne ż akceptacją warunko" w Umowy.

§ 3

Pola eksploatacji, ogranicżenia, kary umowne

 1. OpenSolution, ż beżwżględnym żastrżeż�eniem warunku o jakim mowa w pkt.7 

niniejsżego § udżiela Uż�ytkownikowi nieodpłatnej, beżterminowej, niewyłącżnej licencji 

na Oprogramowanie na terytorium całego s"wiata na polach eksploatacji żwiążanych ż 

wykorżystaniem Oprogramowania do prowadżenia Serwisu Internetowego.

 2. Uż�ytkownik ma obowiążek korżystania ż Oprogramowania żgodnie ż jego 

prżeżnacżeniem oraż funkcjonalnos"cią. 

 3. W celu ponownego uż�ycia Oprogramowania lub jego rożpowsżechniania Uż�ytkownik ma

obowiążek wyjas"nic" innym warunki Umowy.

 4. Uż�ytkownik moż�e korżystac" ż Oprogramowania beżpłatnie dla potrżeb własnych jak i 

żarobkowych, komercyjnych. Na takich samych żasadach Uż�ytkownik moż�e 

modyfikowac" Oprogramowanie. 

 5. Uż�ytkownik moż�e żwielokrotniac" Oprogramowanie a takż�e dystrybuowac" je ale 

wyłącżnie nieodpłatnie. 

 6. Oprogramowanie jest wyłącżnie licencjonowane, a nie sprżedawane.

 7. Warunkiem i nieżbędnym wymaganiem udżielenia licencji na Oprogramowanie żgodnie 

ż pkt 1 niniejsżego § jest pożostawienie w widocżnym miejscu tj. w stopce, na każ�dej 

podstronie wygenerowanej prżeż Oprogramowanie wyraż"nej i widocżnej informacji w 

postaci graficżnej o tres"ci "powered by Quick.Cart" lub "powered by Quick.Cms", kto" ra 

musi byc" linkiem prowadżącym do strony http://opensolution.org/. Zakażane jest 

ukrywanie, pomniejsżanie lub jakiekolwiek modyfikowanie wys"wietlanego pliku 

graficżnego żawierającego nażwę Oprogramowania.

 8. Beżwarunkowo żabronione jest usuwanie (ukrywanie): 

 a) informacji o autorstwie Oprogramowania ż kodu ż"ro" dłowego np. <meta 

name="generator" content="Quick.Cms. w sekcji head w kodżie,



 b) logotypu i linko" w prowadżących do strony OpenSolution w panelu 

administracyjnym,

 c) wiadomos"ci od OpenSolution żawartych w panelu administracyjnym,

 d) informacji o Oprogramowaniu żawartych w wiadomos"ciach e-mail wysyłanych 

prżeż Oprogramowanie.

 9. Uż�ytkownik nie ma prawa do wykorżystywania Oprogramowania do celo" w nieżgodnych 

ż prawem.

 10. W rażie narusżenia prżeż Uż�ytkownika, kto" regokolwiek ż postanowien"  niniejsżego 

paragrafu lub innego prżypadku dżiałania Uż�ytkownika na sżkodę OpenSolution, 

Uż�ytkownik żobowiążany jest każ�dorażowo do żapłaty na rżecż OpenSolution kary 

umownej w wysokos"ci 1.999,00 żłotych (słownie: jeden tysiąc dżiewięc"set 

dżiewięc"dżiesiąt dżiewięc" żłotych) ża każ�dy prżypadek narusżenia osobno. 

OpenSolution moż�e jednak dochodżic" naprawienia sżkody na żasadach ogo" lnych, 

wynikłej ż dżiałania Uż�ytkownika nieżgodnego ż postanowieniami niniejsżej Umowy, w 

prżypadku gdyby wysokos"c" sżkody prżekracżała wysokos"c" kary umownej.

§ 4

Zakres stosowania licencji, odpowiedżialnos"c" 

1. OpenSolution nie udżiela gwarancji na Oprogramowanie. Uż�ytkownik prżyjmuje do 

wiadomos"ci, ż�e Oprogramowanie jest beżpłatne i nie jest objęte ż�adną gwarancją, 

rękojmią ani pomocą technicżną. 

2. OpenSolution nie odpowiada ża sżkody wynikające ż dżiałalnos"ci cżynniko" w 

nieżależ�nych od OpenSolution, sżkody wynikające ż dżiałalnos"ci lub braku dżiałalnos"ci 

podmioto" w trżecich, jak też�  niemoż�nos"c" wspo" łpracy oprogramowania ż innymi 

programami lub serwerami. 

3. OpenSolution nie ponosi odpowiedżialnos"ci ża sżkody, wady i błędy w Oprogramowaniu 

oraż ich skutki powstałe w reżultacie nieuprawnionego lub nieprawidłowego 

korżystania ż Oprogramowania prżeż Uż�ytkownika lub osoby trżecie.

4. Uż�ytkownik jest uprawniony do wykorżystania jednej wersji Oprogramowania na 

maksymalnie 3 Serwisach internetowych. W sytuacji w kto" rej Uż�ytkownik chce 

wykorżystac" Oprogramowanie na więcej niż�  3 Serwisach internetowych żobowiążany 

jest do skontaktowania się ż OpenSolution w celu ustalenia indywidualnych warunko" w 

drogą elektronicżną na adres e-mail: info@opensolution.org. 

5. Każ�dy Uż�ytkownik korżystający ż Oprogramowania jest obowiążany do żapożnania się 

tres"cią niniejsżej Umowy dostępną żawsże w wersji elektronicżnej na stronie 



www.opensolution.org, prżestrżegania jej postanowien" , a w prżypadku braku żgody na 

kto" rekolwiek ż jej postanowien"  nieżwłocżnego żaprżestania ż jego korżystania ż 

żastrżeż�eniem tres"ci par. 5.

§ 5

Rożwiążanie umowy

1. Rożwiążanie Umowy to żaprżestanie prżeż Uż�ytkownika korżystania ż Oprogramowania.

Każ�dy Uż�ytkownik moż�e rożwiążac" Umowę w dowolnym cżasie. Rożwiążanie umowy 

prżeż Uż�ytkownika żobowiążuje go do nieżwłocżnego żaprżestania korżystania ż 

Oprogramowania, a w prżypadku narusżenia Umowy żados"c"ucżynienia wsżelkim jej 

postanowieniom w tym w sżcżego" lnos"ci naprawienia powstałej sżkody. 

2. W prżypadku narusżenia Umowy prżeż Uż�ytkownika OpenSolution weżwie 

Uż�ytkownika do żaniechania narusżen"  i naprawienia powstałej sżkody. Po 

beżskutecżnym upływie wyżnacżonego Uż�ytkownikowi terminu OpenSolution będżie 

uprawnione do natychmiastowego rożwiążania Umowy. Wo" wcżas dotychcżasowy 

Uż�ytkownik jest obowiążany do natychmiastowego żaprżestania ż dalsżego korżystania 

ż Oprogramowania i jego natychmiastowego usunięcia oraż naprawienia sżkody do 

cżego żostał weżwany. Dalsże korżystanie ż Oprogramowania prżeż Uż�ytkownika jest 

ro" wnożnacżne że żłamaniem niniejsżej Umowy i żobowiążuje Uż�ytkownika do 

nieżwłocżnego naprawienia powstałej sżkody. 

3. Rożwiążanie Umowy prżeż Uż�ytkownika nie rodżi po stronie OpenSolution 

jakichkolwiek obowiążko" w. 

§ 6

Postanowienia dodatkowe i kon" cowe

1. Wsżelkie żmiany niniejsżej umowy wymagają żachowania formy pisemnej lub 

elektronicżnej pod rygorem nieważ�nos"ci i musżą byc" wyraż"nie potwierdżone prżeż obie 

strony. Os"wiadcżenia woli składane drogą elektronicżną na potrżeby niniejsżej licencji są

toż�same że składanymi w formie pisemnej. 

2. Nażwa oraż ożnacżenie Oprogramowania podlegają ochronie prawnej.

3. Niniejsża Umowa podlega i jest interpretowana żgodnie ż prawem polskim.

4. Spory wynikłe ż niniejsżej Umowy, a nie rożstrżygnięte w drodże negocjacji będą 

rożstrżygane prżeż włas"ciwy sąd powsżechny.


