
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE
HOSTBILL

I. DEFINICJE 

1. Użyte w niniejszej umowie następujące określenia oznaczają:

1. Licencjodawca – Krzysztof Pająk prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą HostBill Krzysztof Pająk z siedzibą w Rzeszowie (35-301), ul. 
Szkolna 30A/2, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 
8133336364 oraz numer REGON: 180579931

2. Licencjobiorca: - osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna, 
reprezentowana przez właściwy podmiot na podstawie powszechnie 
obowiązującego prawa, jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, posiadająca jednakże zdolność do zaciągania we 
własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, reprezentowana przez 
właściwy podmiot na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, 
które to podmioty uzyskały dostęp do Oprogramowania, na zasadach 
określonych w Umowie Licencyjnej.

3. Konto Licencjobiorcy – aplikacja prowadzona dla Licencjobiorcy w 
Serwisie, pod unikalną nazwą (login), zabezpieczona hasłem, będąca 
zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Licencjobiorcy, 
informacje o jego działaniach  oraz pozwalająca Licencjobiorcy zarządzać 
swoją Licencją.

4. Oprogramowanie – zintegrowane elektroniczne zbiory informacji, 
złożone z kodu źródłowego, zestawów instrukcji, interfejsów oraz danych 
pomocniczych, służące przetwarzaniu w określony sposób informacji przy 
wykorzystaniu urządzeń informatycznych, dostarczone przez 
Licencjodawcę wraz z niniejszą Umową. 

5. Aktualizacje - oznaczają wszelkie poprawki, rozszerzenia funkcji, oraz 
inne modyfikacje Oprogramowania.

6. Dodatkowe Moduły – funkcjonalności Oprogramowania udostępnione 
Licencjobiorcy za dodatkową opłatą.

7. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Licencjobiorcą i/lub działająca w 
jego imieniu, która uzyskała dostęp do Oprogramowania.

8. Serw is in te rne towy – se rw i s dz i a ła jący pod ad resem: 
clients.hostbillapp.com.

http://clients.hostbillapp.com


9. Abonament – opłacone przez Licencjobiorcę, na rzecz Licencjodawcy, 
prawo do korzystania z Oprogramowania, przez czas określony.

10. Licencja - prawo do korzystania z Oprogramowania, zarówno przez czas 
określony jak i nieokreślony na zasadach przedstawionych w Serwisie 
oraz niniejszej Umowie.

11. Umowa Licencyjna (Umowa) – niniejsza umowa.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższa Umowa Licencyjna określa zasady korzystania z Oprogramowania, 
prawa oraz obowiązki Licencjobiorcy i Licencjodawcy, warunki zawierania i 
rozwiązywania Umowy. 

2. Oprogramowanie oraz warunki Umowy Licencyjnej skierowane są wyłącznie 
do innych przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu 
przepisów obowiązującego  prawa. Do Umów Licencyjnych nie mają zatem 
zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim.

3. Oprogramowanie jest wyłączną własnością Licencjodawcy. Prawa do 
poszczególnych elementów zawartości Oprogramowania w tym tekstów, 
grafiki, zdjęć i pozostałych elementów chronionych prawem należą do 
Licencjodawcy. Oprogramowanie w całości jak i jego poszczególne elementy 
podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności prawa 
własności intelektualnej.

4. Umowa Licencyjna jest udostępniona Licencjobiorcom w ramach 
Oprogramowania w postaci pozwalającej na jej pozyskanie, odtwarzanie i 
utrwalanie.

5. Osoby występujące w imieniu Licencjobiorcy oświadczają, iż są umocowane 
(upoważnione) do zawarcia Umowy na mocy stosownych przepisów prawa, 
postanowień statutów i umów albo innych regulacji wewnętrznych lub 
pełnomocnictw, jak również oświadczają, iż dla ważności, skuteczności, 
wiążącego charakteru i pełnej mocy prawnej Umowy nie są potrzebne żadne 
zgody, zatwierdzenia oraz inne czynności dokonywane przez jakiekolwiek inne 
osoby lub organy, tj. Umowa jest ważna, skuteczna, wiążąca dla Stron oraz 
posiada pełną moc prawną od chwili jej zawarcia.

6. Warunkiem technicznym korzystania z Oprogramowania jest:
a. Posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet o minimalnej 

przepustowości 1 Mbit/s,
b. Posiadanie przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies w 

wersjach co najmniej:
o Internet Explorer – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,
o Mozilla Firefox – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,
o Google Chrome – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,



o Opera – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,
o Safari – w wersji najnowszej lub dwóch poprzednich,

c. posiadanie działającego konta poczty elektronicznej.
d. serwer na którym instalowane jest oprogramowanie powinien posiadać:

i. nadany adres IPv4 lub IPv6 z puli adresów publicznych
ii. dostęp zewnętrzny do serwera poprzez porty 80 i/lub 443. 

Oprogramowania n ie można uruchamiać na loka ln ie 
zainstalowanym serwerze www dostępnym jedynie z sieci 
wewnętrznej Licencjonobiorcy.

iii. domenę internetową wskazującą na ten serwer

III. LICENCJA  I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Licencjodawca umożliwia pobranie Oprogramowania przez Licencjobiorcę za 
pośrednictwem Serwisu.

2. Z Oprogramowania mogą korzystać przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne, które 
ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3. Licencjobiorca może nabyć licencję na Oprogramowanie na czas nieokreślony 
lub skorzystać z licencji ograniczonej czasem w ramach wykupionego 
Abonamentu. 

4. Poszczególne rodzaje Licencji na Oprogramowanie, jego Aktualizacje i 
dodatkowe Moduły, ich cena oraz zakres funkcjonalności udostępnione są 
Licencjobiorcy w Serwisie (oferta Oprogramowania) i stanowią integralną 
część niniejszej Umowy.

5. Licencja na czas nieokreślony:
5.1. Licencjobiorcy, udziela się płatnej, niewyłącznej, niezbywalnej i 

nieograniczonej terytorialnie Licencji na korzystanie z Oprogramowania, 
na polu eksploatacji obejmującym: prawo wprowadzania do pamięci 
komputera oraz prawo wewnętrznego przetwarzania danych. 

5.2. Licencja obejmuje wersję Oprogramowania aktualną w chwili jej 
wykupienia oraz Aktualizacje Oprogramowania wprowadzane prze 
Licencjodawcę, w okresie 1 roku od dnia wykupienia Licencji. Po 
up ływie 1 roku od dnia wykupienia Licencj i Aktual izacje 
Oprogramowania będą udostępniane Licencjobiorcy za dodatkową 
opłatą.

6. Licencja na czas określony:
6.1. Licencjobiorcy, który dokonał płatności za Abonament udziela się 

płatnej, niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie 
licencji na korzystanie z Oprogramowania na polu eksploatacji 
obejmującym: prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz prawo 



wewnętrznego przetwarzania danych. Licencja zawarta jest na czas 
wykupionego Abonamentu i wygasa wraz z upływem ostatniego dnia 
trwania Abonamentu.

6.2. Udzielona licencja obejmuje wersję Oprogramowania aktualną w chwili 
jej wykupienia oraz jego Aktualizacje udostępnione w czasie trwania 
Abonamentu. 

6.3. Po upływie czasu trwania Abonamentu Licencjobiorca może przedłużyć 
Umowę dowolną ilość razy, w innym przypadku Licencja wygaśnie. O 
terminie wygaśnięcia Licencji Licencjobiorca zostanie poinformowany, 
ze stosownym wyprzedzeniem, za pomocą korespondencji 
elektronicznej.

7. Licencja na Aktualizację i dodatkowe Moduły:
7.1. Licencjobiorca ma prawo poszerzyć daną Licencję o wykupienie 

dodatkowych Modułów lub Aktualizacji Oprogramowania.
7.2. W przypadku nabycia przez Licencjobiorcę Licencji “Software 

Development Kit (SDK)”, szczegółowo określonej w Serwisie, 
Licencjobiorca ma prawo tworzyć dodatki/moduły Oprogramowania 
wyłącznie do użytku własnego. 

7.3. Licencjobiorca może wykupić Licencję do Modułów “Developer 
Edition”, nabywając prawo do korzystania z Modułu w wersji 
developerskiej. Licencjobiorca uzyskuje w ten sposób dostęp do kodu 
źródłowego Modułu, nabywając równocześnie prawo do jego 
rozbudowania lub zmiany, z poniższymi ograniczeniami:
a. Moduł “Developer Edition” może być uruchamiany wyłącznie na 

jednej kopii Oprogramowania,
b. Licencjobiorca nie ma prawa dalszej redystrybucji lub sprzedaży 

kodu lub części kodu Modułu,
c. Licencjobiorca nie ma prawa usuwać zapisów licencyjnych w kodzie 

Modułu,
d. Licencjobiorca ma dostęp do aktualnej wersji kodu źródłowego 

Modułu wyłącznie przez okres jednego roku. Po upływie czasu 
trwania Abonamentu Licencjobiorca może przedłużyć Licencję na 
Moduł “Developer Edition” dowolną ilość razy, w innym przypadku 
Licencja wygaśnie. 

e. Licencjobiorca ma dostęp tylko do wersji Modułu którą zakupił. 
Nowsza wersja Modułu, oznaczona kolejną cyfrą, może zostać 
nabyta przez Licencjobiorcę na zasadach określonych w Umowie 
Licencyjnej.

8. Zarówno Licencja udzielona na czas nieokreślony jak i w ramach Abonamentu 
ograniczona jest do prawa korzystania z Oprogramowania, jego Aktualizacji 
czy dodatkowych Modułów wyłącznie na jednej instalacji spełniającej łącznie 
warunki:
a. jedna domena (lub sub-domena) internetowa,
b. pojedynczy serwer (serwer wirtualny, dedykowany),



c. co najmniej jeden publiczny adres IP,
d. jedna lokalizacja plików oprogramowania na serwerze.

9. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. III.8.a Umowy nie dotyczy Licencji na 
Moduł “Multi-Brand”. Posiadanie wymienionego Modułu pozwala na podpięcie 
więcej niż  jednej domeny internetowej  do Oprogramowania. Pozostałe 
ograniczenia wymienione w pkt. III.8 od b-d mają pełne zastosowanie. 

10. Licencjobiorca akceptując Umowę Licencyjną jednocześnie oświadcza, że 
znane mu są funkcje realizowane przez Oprogramowanie i jego poszczególne 
Moduły.

11. Po wygaśnięciu Licencji (również w sytuacji, o której mowa w pkt. 6.1 c. 
Umowy)  Licencjobiorca zobowiązany jest do usunięcia Oprogramowania, 
jego Aktualizacji oraz dodatkowych Modułów a także wszystkich ich kopii.

12. Niedozwolone jest korzystanie z Oprogramowania w zakresie szerszym niż 
opisany powyżej, w szczególności Licencjobiorca nie może: dekompilować, 
deszyfrować, odtwarzać lub dokonywać prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu 
źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania 
zawartych w Oprogramowaniu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub 
wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych Oprogramowania.

13. Niedozwolone jest kopiowanie, przerabianie, modyfikowanie i naśladowanie 
całości lub części Oprogramowania, interfejsów użytkownika, w tym 
architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów 
graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków 
towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań 
interfejsowych, które podlegają ochronie wynikającej ze zwyczajów 
handlowych, prawa autorskiego, prawa  własności przemysłowej oraz innych 
praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14. Niedozwolone jest, poza sytuacjami w których Licencjodawca wyraźnie na to 
zezwala, rozszerzanie funkcjonalności Oprogramowania poprzez dodawanie 
do niego Modułów nie pochodzących od Licencjodawcy a umieszczonych w 
ścieżce “ inc ludes/modules” kata logu g łównego insta lowanego 
Oprogramowania. 

15. Licencja nie może być przedmiotem dalszej odsprzedaży. Licencjobiorca nie 
ma prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji), wypożyczania, 
cedowania, zastawiania, przekazywania, oddawania w użytkowanie –  
komercyjnego i niekomercyjnego oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie, 
na jakimkolwiek nośniku Oprogramowania osobom trzecim.

15.1. Niedozwolone jest, bez zgody Licencjodawcy, wykorzystywanie przez 
Licencjobiorcę praw własności intelektualnej Licencjodawcy w tym wszystkich 
krajowych i międzynarodowych znaków towarowych, znaków usługowych, 
logotypów, nazw handlowych, zarejestrowanych i niezarejestrowanych przez 
Licencjodawcę.

16. Licencjobiorca oświadcza, że posiada wiedzę, iż bezprawne korzystanie z 
Oprogramowania  i poszczególnych elementów jego zawartości, objęte jest 
odpowiedz ia lnośc ią cyw i lną o raz może wype łn iać znamiona 
odpowiedzialności karnej. 



17. Zabezpieczenia Techniczne:
17.1. Oprogramowanie zawiera środki technologiczne, pracujące w 

połączeniu z serwerami komputerowymi Licencjodawcy, które 
przeznaczone są do zapobiegania nielicencjonowanego lub 
nielegalnego wykorzystania Oprogramowania. Licencjobiorca przyjmuje 
do wiadomości i akceptuje, że taki system uwierzytelniania pozwala 
Licencjodawcy na monitorowanie korzystania z Oprogramowania przez 
Licencjobiorcę. 

18. System płatności:
18.1. Licencjodawca zamieszcza na stronie Serwisu, każdorazowo przed 

zakupem danej Licencji informację o obowiązującej cenie Licencji na 
Oprogramowanie, jego Aktualizację czy dodatkowe Moduły. 

18.2. Licencjobiorca dokonuje płatności w formie płatności elektronicznej, w 
sposób wskazany w Serwisie. Po dokonaniu wyboru systemu płatności 
elektronicznej, system przekieruje Licencjobiorcę na właściwą stronę 
internetową operatora danego systemu płatności w celu dokonania 
zap łaty. Licencjodawca nie ma obowiązku udostępniania 
Oprogramowania przed otrzymaniem pozytywnej autoryzacji płatności i/
lub zaksięgowaniem zapłaty na koncie Licencjodawcy oraz po 
pozytywnie przeprowadzonym procesie weryfikacji Licencjobiorcy, 
trwającym do 24h po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Licencjodawcy. 
W procesie weryfikacji kupujący może zostać poproszony o podanie 
dodatkowych danych identyfikujących jego lub jego firmę. Proces ten 
ma na celu dodatkowe zabezpieczenie stron przed nieautoryzowanym 
wykorzystaniem kont i/lub kart płatniczych.

18.3. Licencjodawca wystawi fakturę VAT z tytułu wykupienia Licencji. 
Faktura VAT wystawiona i doręczona będzie w formie elektronicznej. Po 
dokonaniu płatności Licencjodawca umożliwi Licencjobiorcy korzystanie 
z Oprogramowania.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Licencjobiorcę dane osobowe Licencjodawca przetwarza 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Licencjodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania Oprogramowania. 

3. Licencjobiorca ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych 
osobowych oraz do kontroli przetwarzania danych, w tym do uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz ich usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Licencjobiorców jest Licencjodawca. 
Licencjodawca nie jest natomiast administratorem innych danych osobowych 
przechowywanych przez Licencjobiorcę za pośrednictwem Oprogramowania, 
w szczególności danych osobowych osób trzecich.



5. Licencjobiorca w celu prawidłowego działania Oprogramowania ma prawo do 
gromadzenia anonimowych informacji takich jak: adres IP serwera, domena 
serwera, ścieżka źródłowa, na której zainstalowane jest Oprogramowanie, 
informacji o  innych zainstalowanych na serwerze aplikacjach oraz ich 
wersjach, nazwach używanych modułów/rozszerzeń,    statystyk danych 
zarządzanych przez Oprogramowanie: liczby klientów, kont (aktywnych usług), 
liczby administratorów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Licencjobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy Licencyjnej na 
korzystanie z Oprogramowania, bez podania przyczyny w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia Umowy. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej 
Licencjobiorca powinien złożyć stosowne oświadczenie i wysłać je drogą 
elektroniczną.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w pkt. 5.1 Umowy 
Licencjodawca jest zobowiązany zwrócić Licencjobiorcy wszystkie otrzymane 
płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Licencjobiorca 
otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany 
zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez 
Licencjobiorcę użyty w pierwotnej transakcji. Licencjobiorca jest obowiązany 
podać wszelkie niezbędne informacje do zwrotu płatności.

3. Licencjobiorcy przysługuje prawo do skorzystania z pomocy technicznej na 
zasadach określonych w Serwisie. 

4. Licencjobiorca zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów, zasad 
współżycia społecznego oraz przestrzegać obowiązującego prawa w 
szczególności zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz praw własności intelektualnej. Licencjobiorca nie może 
korzystać z Oprogramowania w sposób niezgodny z jego charakterem i 
przeznaczeniem.

5. Licencjobiorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wprowadzone za 
pomocą Oprogramowania wszelkie materiały (dane, informacje, bazy itp.). 
Licencjodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, 
przechowywanych lub udostępnianych przez Licencjobiorcę danych. 

6. Licencjobiorca odpowiedzialny jest za utrzymanie poufności hasła dostępu do 
Oprogramowania, zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed 
nieautoryzowanym użyciem oraz nierozpowszechniania. W przypadku 
wykrycia nieuprawnionego użycia hasła lub nieuprawnionego korzystania z 
Oprogramowania, Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego 
tytułu.

7. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za działalność innych Użytkowników 
w ramach udzielonego im dostępu do Oprogramowania. 

8. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących 
przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy, zarówno 
kontraktową, jak i deliktową, za wszelkie skutki, zarówno pośrednie, jak i 



bezpośrednie,  związane z korzystaniem z Oprogramowania, w tym za 
wszelkie szkody (w tym rzeczywiste straty, jak i utracone korzyści)  wynikłe z 
użytkowania lub niemożności jego użytkowania, w szczególności zaś  za 
wszelkie  szkody wynikłe z  wad udostępnianego na podstawie nin. umowy 
oprogramowania czy ew. błędów danych.  Powyższe wyłączenie 
odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, 
niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania czy wygaśnięcia. 
Wyłącza się rękojmię za wady przedmiotu Umowy.

9. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Licencjobiorcy korzystają z 

Oprogramowania, o ile takie działania Licencjobiorców nie stanowią 
normalnego korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem,

b. zakłócenia w realizacji Oprogramowania spowodowane nieprawidłowym 
wprowadzeniem danych i/lub korzystaniem z Oprogramowania przez 
Licencjobiorcę niezgodnie z zaleceniami Licencjodawcy, 

c. problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Licencjobiorcę 
wymogów technicznych i/lub brakiem dostępu do Internetu,

d. niezawinione skutki spowodowane brakiem zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich i/lub ujawnieniem przez Licencjobiorcę loginu lub 
hasła dostępu do Oprogramowania osobom trzecim,

e. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, 
spowodowanych działaniem Licencjobiorcy, awarią jego sprzętu, 
dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, 

f. trwałą albo czasową niemożliwość korzystania z Oprogramowania z 
przyczyn niezależnych od Licencjodawcy i/lub leżących po stronie osób 
trzecich, w tym wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu, systemów 
informatycznych lub nielegalną działalnością innych Użytkowników lub 
osób trzecich. 

10. Licencjodawca ma prawo:
a. rozwijać, modyfikować i aktualizować Oprogramowanie, co nie wpływa na 

uprawnienia nabyte przez Licencjobiorcę. 
b. zastosować następujące sankcje w przypadku naruszenia niniejszej 

Umowy:
• oficjalne ostrzeżenie, 
• zawieszenie Licencji,

c. rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy 
Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej Umowy,

d. dochodzić praw na drodze sądowej, w tym dochodzić odszkodowania w 
przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszej Umowy. 
Licencjodawca w uzasadnionych przypadkach może także przekazać 
informację o naruszeniu prawa właściwym organom,



e. dokonać sprzedaży w szczególności: Serwisu, Oprogramowania, całości 
lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do 
dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy Oprogramowania oraz nazwy 
Serwisu, a także cesji praw wynikających z niniejszej Umowy bez 
uszczerbku dla praw nabytych przez Licencjobiorców.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach pominiętych przez treść Umowy odpowiednie zastosowanie 
znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Prawa Unii Europejskiej i Prawa Międzynarodowego.

2. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie umowy okaże się nieważne lub 
nieskuteczne, nie będzie to w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa 
skutkować nieważnością całej Umowy, która w pozostałym zakresie będzie 
prawnie wiążąca.

3. W przypadku jakichkolwiek odstępstw w tłumaczeniu w różnych wersjach 
językowych Umowy Licencyjnej, podstawą wykładni jest zawsze Umowa 
sporządzony w języku polskim.

4. Wszystkie spory prowadzone z Licencjobiorcami korzystającymi z 
Oprogramowania w sposób bezpośrednio związany z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 
Licencjodawcy według prawa polskiego. 
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