
   

POSTANOWIENIA I WARUNKI LICENCJI „SITE” 
DLA EDUKACJI 

 
ARTYKUŁ 1 — DEFINICJE 
 
Definicje. Wszystkie zdefiniowane pojęcia, użyte w niniejszym dokumencie G604, będą miały znaczenie tożsame ze 
znaczeniem nadawanym im w Umowie Licencyjnej. Dodatkowo do niniejszej Umowy mają zastosowanie następujące 
definicje. 
 

 „Do Użytku Administracyjnego” oznacza używanie Programów dla Edukacji w ramach działań, takich jak 
nanoszenie na mapy aktywów, zarządzanie infrastrukturą, wykonywanie analiz demograficznych, określanie tras 
dojazdu, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni oraz wykonywanie analiz dostępności, które to czynności 
nie są bezpośrednio związane z dydaktyką, edukacją lub badaniami naukowymi. 

 „Opłata Roczna” oznacza roczną, bezzwrotną opłatę, jaką Licencjobiorca jest zobowiązany zapłacić Dystrybutorowi 
z tytułu Licencji „Site” dla Edukacji, przyznającej prawo do korzystania z Programów dla Edukacji 
Oprogramowania objętych Licencją „Site” oraz do otrzymywania uaktualnień i pomocy technicznej. 

 „Roczna Licencja Użytkownika” oznacza licencję na korzystanie z Programów dla Edukacji przez okres jednego (1) 
roku w zamian za uiszczenie Opłaty Rocznej. 

 „Uprawnieni Użytkownicy” oznacza zarejestrowanych studentów, nauczycieli akademickich oraz członków 
personelu Licencjobiorcy, zarejestrowanych czytelników bibliotek publicznych oraz zwiedzających muzea. 

 „Wdrażanie” oznacza redystrybuowanie Programów dla Edukacji przez Licencjobiorcę lub zapewnianie dostępu do 
nich Uprawnionym Użytkownikom w celu umożliwienia tym osobom korzystania z tych Programów na 
komputerach Licencjobiorcy lub komputerach studentów, w sposób wyraźnie przewidziany w niniejszej Umowie. 
Do opisywania tego procesu mogą być również używane inne formy określenia Wdrożenie, takie jak Wdrożyć czy 
Wdrożony. 

 „Specjalista GIS” oznacza nauczyciela akademickiego/członka personelu Licencjobiorcy (lub inną wyznaczoną 
osobę), wymienionego w Dodatku B, biegłego w zagadnieniach technicznych i dysponującego wiedzą z zakresu 
technologii GIS, który jest uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z pomocą techniczną Dystrybutora w 
celu świadczenia wsparcia Uprawnionym Użytkownikom. 

 „K-12” (nazwa powszechnie używana w Stanach Zjednoczonych Ameryki) oznacza szkoły podstawowe i średnie, w 
systemie edukacji znajdujące się pomiędzy nauczaniem przedszkolnym a szkolnictwem wyższym. Definicja ta nie 
obejmuje instytucji szkolnictwa wyższego. 

 „Umowa Licencyjna” oznacza odpowiednią umowę licencyjną stanowiącą integralną część niniejszej umowy, która 
(i) jest dostępna pod adresem http://www.esri.com/legal/software-license; zawiera Ogólne Warunki i Postanowienia 
Umowy Licencyjnej (E204) oraz Załącznik 1 — Zakres Korzystania (E300); jest dostępna podczas procesu 
instalacji i wymaga wyrażenia zgody w formie elektronicznej lub (ii) stanowi umowę licencyjną podpisaną przez 
Esri, Dystrybutora (jeśli dotyczy) i Licencjobiorcę i zastępuje umowę licencyjną, na którą wyrażono zgodę w formie 
elektronicznej. 

 „Główna Osoba Kontaktowa” oznacza członka personelu wyznaczonego przez Licencjobiorcę jako główną osobę 
kontaktową między Licencjobiorcą a Dystrybutorem, do którego obowiązków należy m.in. zarządzanie, zamawianie 
i redystrybuowanie Programów dla Edukacji między Uprawnionych Użytkowników, uzyskiwanie numerów 
rejestracyjnych, wyznaczanie Specjalistów GIS oraz ewentualna pomoc Uprawnionym Użytkownikom. 

 „Programy dla Edukacji” oznacza dowolne i wszystkie kopie Produktów wymienionych w Dodatku A. 
 „Produkty Objęte Wcześniejszą Umową” oznacza Produkty aktualnie objęte płatnym serwisem, które 

Licencjobiorca nabył przed zawarciem niniejszej Umowy, objęte Licencją „Site” dla Edukacji. 
 „Siedziba” oznacza kampusy lub tereny należące do Licencjobiorcy znajdujące się w tym samym kraju, w którym 

Licencja „Site” dla Edukacji została nabyta. 
 „Licencja Site” oznacza przyznanie praw i ograniczeń do korzystania z określonych Produktów w okresie 

obowiązywania Umowy, w określonych lokalizacjach. 
 
ARTYKUŁ 2 — UDZIELENIE LICENCJI 
 
Zasady korzystania z Programów dla Edukacji przez Licencjobiorcę reguluje Umowa Licencyjna oraz wszelkie dodatkowe 
postanowienia i warunki zawarte w niniejszych Postanowieniach i Warunkach Licencji „Site” dla Edukacji. Licencjobiorca 
jest podmiotem głównie odpowiedzialnym wobec Esri za zapewnienie przestrzegania przez Uprawnionych Użytkowników 
postanowień i warunków niniejszej Umowy. Korzystanie z Programów dla Edukacji do celów komercyjnych, przynoszących 
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zyski lub dla prywatnych korzyści stanowi wyraźne i istotne naruszenie Umowy, a tym samym upoważnia Esri do 
skorzystania z wszelkich dostępnych form zadośćuczynienia wynikających z przepisów prawa lub zasad słuszności, jak 
również do uzyskania pełnej zapłaty z tytułu opłat za licencję komercyjną. 
 
ARTYKUŁ 3—ZAKRES KORZYSTANIA 
 
3.1 Dodatkowe Dozwolone Sposoby Korzystania. W ramach niniejszej Umowy udzielane są dodatkowo następujące 
uprawnienia w zakresie Dozwolonych Sposobów Korzystania: 
 

a. Licencjobiorca może kopiować i Wdrażać na komputerach Licencjobiorcy Programy dla Edukacji w liczbie 
nieprzekraczającej liczby udzielonych licencji podanej w Tabeli A-1 w Dodatku A dla Licencji „Site” dla Edukacji 
wyłącznie w celach dydaktycznych i badawczych oraz Do Użytku Administracyjnego. 

b. Licencjobiorca może kopiować i Wdrażać Programy w liczbie nieprzekraczającej liczby udzielonych licencji, 
podanej w Tabeli A-2, wyłącznie do użytku w celach dydaktycznych i badawczych. 

c. Licencjobiorca może Wdrożyć Programy dla Edukacji w zwirtualizowanych środowiskach komputerowych. 
d. Licencjobiorca może zezwolić swoim nauczycielom akademickim i pracownikom naukowym w okresie ich stałego 

zatrudnienia w uczelni, w zakresie, w jakim pokrywa się on z okresem obowiązywania niniejszej Umowy, na 
wyniesienie z Siedziby, zainstalowanie i korzystanie z kopii Programów dla Edukacji na ich komputerach 
osobistych, wyłącznie w celach związanych z działalnością akademicką (opisanych w punkcie 3.1 a. powyżej) oraz 
zgodnie z punktem 3.2 poniżej. 

e. Jeżeli Licencjobiorca zalicza się do jednostek typu szkoła zawodowa, technikum, liceum, szkoła wyższa lub 
uniwersytet, Licencjobiorcy wolno zezwolić zarejestrowanym studentom na dostęp i korzystanie z Licencji 
Sieciowej na Programy dla Edukacji w wersji 10.x, wymienione w Dodatku A (zwane dalej „Licencjami 
Sieciowymi”) na komputerach osobistych studentów, w czasie gdy są one podłączone do zabezpieczonej sieci 
Licencjobiorcy. Ponadto Licencjobiorcy wolno zezwolić zarejestrowanym studentom na wypożyczenie Licencji 
Sieciowej w celu korzystania z niej na komputerze osobistym po odłączeniu go od zabezpieczonej sieci 
Licencjobiorcy. 

 
3.2 Niedozwolone Sposoby Korzystania. Oprócz ograniczeń przedstawionych w Umowie Licencyjnej wobec Programów 
dla Edukacji mają zastosowanie następujące Niedozwolone Sposoby Korzystania: 
 

a. Licencjobiorca nie zezwoli Uprawnionym Użytkownikom na korzystanie z Programów dla Edukacji wymienionych 
w Tabeli A-1 w Dodatku A w celach innych niż cele akademickie lub administracyjne ani w celach komercyjnych 
lub w działaniach przynoszących zyski. 

b. Licencjobiorca nie zezwoli Uprawnionym Użytkownikom na korzystanie z Programów dla Edukacji wymienionych 
w Tabeli A-2 w Dodatku A w celach innych niż cele akademickie. Niedozwolone też jest korzystanie z tych 
Programów Do Użytku Administracyjnego lub w celach komercyjnych bądź działaniach przynoszących zyski. 

c. Licencjobiorca nie będzie Wdrażać Programów dla Edukacji w żadnej swojej lokalizacji afiliowanej lub 
sponsorowanej, chyba że zostało to wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie. 

d. Oprócz koniecznych z punktu widzenia Licencjobiorcy zastosowań związanych z prowadzonymi w terenie pracami 
badawczymi lub edukacyjnymi oraz zastosowań dozwolonych w punktach 3.1 d oraz 3.1 e, Licencjobiorca nie 
zezwoli Uprawnionym Użytkownikom (ani jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi stowarzyszonemu lub 
niestowarzyszonemu z Licencjobiorcą) na wynoszenie cyfrowych kopii Programów dla Edukacji ze swojej 
Siedziby. 

e. Licencjobiorca nie będzie redystrybuować numerów aktywacyjnych oraz numerów rejestracyjnych i plików 
autoryzacyjnych Oprogramowania wśród studentów. 

f. Licencjobiorca nie będzie korzystał, przekazywał, redystrybuował, Wdrażał ani zezwalał Uprawnionym 
Użytkownikom korzystać z Programów dla Edukacji poza granicami kraju, w którym Licencjobiorca nabył 
Programy dla Edukacji, o ile nie uzyska na to pisemnej zgody Esri i Dystrybutora. 

 
3.3 Utrata lub kradzież Programów dla Edukacji. Licencjobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań w celu 
zabezpieczenia wszystkich Programów dla Edukacji przed ich utratą lub kradzieżą. Licencjobiorca zobowiązuje się do 
pisemnego zgłaszania wszelkich strat Dystrybutorowi w ciągu pięciu (5) dni roboczych od momentu stwierdzenia braku 
jakichkolwiek składników. Licencjobiorca zobowiązuje się do ponownego nabycia wszystkich utraconych lub skradzionych 
składników po aktualnych w danym czasie stawkach. Powtarzające się zaginięcia lub kradzieże Programów dla Edukacji 
będą traktowane jako naruszenie warunków niniejszej Umowy, a Esri lub Dystrybutor będą mogli – według własnego 
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uznania – rozwiązać niniejszą Umowę oraz wykluczyć Licencjobiorcę z dalszego udziału w programie obejmującym 
Licencję „Site” dla Edukacji. 
 
3.4 Istniejące Umowy Licencyjne Dotyczące Oprogramowania Esri. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie obowiązujące 
Umowy Licencyjne Dotyczące Oprogramowania Esri, zawarte przez Strony w odniesieniu do Produktów Objętych 
Wcześniejszą Umową. Wszelkie Produkty Objęte Wcześniejszą Umową zostają objęte niniejszą Umową, a opłata serwisowa 
dotycząca Produktów Objętych Wcześniejszą Umową jest uwzględniona w Opłacie Rocznej. 
 
ARTYKUŁ 4 — WSPARCIE 
 
4.1 Usługi Pomocy Technicznej. Usługi pomocy technicznej są objęte Umową i będą świadczone zgodnie z aktualnymi 
zasadami świadczenia pomocy technicznej określonymi przez Dystrybutora, z uwzględnieniem zmian przedstawionych w 
niniejszym punkcie 4.1, pod warunkiem że Licencjobiorca nie zalega z uiszczaniem Opłaty Rocznej. Specjaliści GIS 
Licencjobiorcy są jedynymi osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Dystrybutorem w zakresie pomocy technicznej.  
 
4.2 Uaktualnienia. W przypadku komercyjnego udostępnienia nowej wersji Oprogramowania Dystrybutor – według swego 
wyłącznego uznania – dostarczy Licencjobiorcy jeden (1) pakiet uaktualnień dla każdego Programu dla Edukacji objętego 
Licencją „Site” dla Edukacji bądź udostępni aktualizacje do pobrania ze strony internetowej Esri, pod warunkiem że została 
uiszczona należna Opłata Roczna, a Umowa nadal obowiązuje. 
 
ARTYKUŁ 5 — ZAMÓWIENIA ZAKUPU I DOSTAWA 
 
5.1 Zamówienia Zakupu. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Licencjobiorca złoży u Dystrybutora zamówienie 
zakupu, obejmujące wstępną Opłatę Roczną. Kolejne Opłaty Roczne za Licencję „Site” będą corocznie uiszczane na rzecz 
Dystrybutora. W okresie obowiązywania Umowy Licencjobiorca może w dowolnym czasie składać zamówienia zakupu na 
dodatkowe Programy dla Edukacji w ramach niniejszej Umowy, dostępne po uiszczeniu aktualnych opłat za takie dodatkowe 
Programy dla Edukacji. Faktury dotyczące zamówień zakupu będą wystawiane przez Dystrybutora odpowiednio z chwilą 
wysyłki lub wygenerowania numerów rejestracyjnych. 
 
5.2 Dostarczane Materiały. Po otrzymaniu zamówienia zakupu od Licencjobiorcy dotyczącego Opłaty Rocznej i złożonego po 
zawarciu niniejszej Umowy Dystrybutor dostarczy Licencjobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Esri (w formie do 
pobrania) lub na nośnikach fizycznych Programy dla Edukacji wymienione w Załączniku A. Wysyłka nośników do 
Dystrybutora będzie realizowana na warunkach EX WORKS (INCOTERMS 2000), Redlands, Kalifornia (USA). Wysyłka do 
Licencjobiorcy jest realizowana przez Dystrybutora na adres wysyłki odbiorcy wskazany w Dodatku B. Licencjobiorca może 
nabyć dodatkowe zestawy nośników po cenach obowiązujących w dniu zakupu. Licencjobiorca może zredukować listę 
materiałów dostarczanych przy uzyskaniu licencji. Jednakże nie przysługuje mu z tego tytułu kredyt ani zwrot kosztów. 
 
Licencjobiorca pokryje wszelkie opłaty z tytułu podatku VAT, podatku obrotowego, podatku od użytkowania oraz innych 
podatków, ceł, kosztów dostawy, ubezpieczenia, a także inne opłaty lub potrącenia podatkowe z tytułu podatku „u źródła”, 
które są lub zostaną nałożone w związku z otrzymaniem lub korzystaniem z Programów dla Edukacji objętych niniejszą 
Umową. Jeśli jednak Licencjobiorca jest zwolniony z takich podatków, ceł, opłat, potrąceń podatkowych lub innych obciążeń, 
przedstawi Dystrybutorowi odpowiedni dowód zwolnienia z tych obciążeń. 
 
5.3 Kody Autoryzacyjne. Dystrybutor przekaże Kody Autoryzacyjne, które umożliwiają korzystanie z Programów dla 
Edukacji. Ważność Kodów Autoryzacyjnych wygasa wraz z upływem Okresu Umowy zawartej z Licencjobiorcą. 
Zakładając, że Licencjobiorca będzie terminowo opłacać należne Opłaty Roczne, licencje będą przedłużane zgodnie z 
Okresami obejmowanymi przez te opłaty. 
 
5.4 Zmiany w Formie Uzupełnienia. Po wcześniejszym powiadomieniu przez Dystrybutora Głównej Osoby Kontaktowej 
zmianie może ulec lista dostarczanych materiałów, wymienionych w Dodatku A, oraz zakres korzystania z nowych 
Programów Edukacyjnych i usług. Mogą także zostać dodane nowe Programy dla Edukacji i usługi lub obniżone ceny. 
Zmiany takie nie wymagają zgody Licencjobiorcy, aby weszły w życie. Esri zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub 
usuwania Programów dla Edukacji objętych Licencjami „Site” dla Edukacji, wymienionych w Dodatku A, na podstawie 
stosownego pisma skierowanego do Głównej Osoby Kontaktowej, jeżeli zobowiązania Esri względem podmiotów trzecich, 
dotyczące technologii licencjonowanej od nich, zastosowanej w produktach Esri, będą wymagać odprowadzania opłat 
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