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Poniżej znajdują się trzy oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich odnosi się 
do Licencjobiorcy. Aby stwierdzić, które postanowienia licencyjne dotyczą Licencjobiorcy, należy sprawdzić 

oznaczenie licencji wydrukowane na należącym do Licencjobiorcy kluczu produktu (obok nazwy produktu 

na Certyfikacie Autentyczności) albo umieszczone na stronie, z której nastąpiło pobranie (jeśli 

Licencjobiorca uzyskał swój klucz produktu w trybie online). Jeśli w oznaczeniu występuje skrót FPP (ang. 

Full Packaged Product; produkt detaliczny), wówczas Licencjobiorcy dotyczą poniższe Postanowienia 

Licencji Detalicznej. Jeśli w oznaczeniu występuje skrót OEM (ang. Original Equipment Manufacturer; 
producent oryginalnego sprzętu), wówczas Licencjobiorcy dotyczą poniższe Postanowienia Licencji OEM. 
Jeśli w oznaczeniu występuje skrót PKC (ang. Product Key Card; karta klucza produktu), wówczas 

Licencjobiorcy dotyczą poniższe Postanowienia Licencji PKC. 

W przypadku wątpliwości dotyczących rodzaju posiadanej licencji należy odwiedzić stronę 
www.microsoft.com/office/eula. 

 

1. POSTANOWIENIA LICENCJI DETALICZNEJ. 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od 

miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) 
a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego 

powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. 
Postanowienia licencyjne w formie elektronicznej mogą zostać zastąpione lub zmienione ewentualnymi 

postanowieniami licencyjnymi w formie drukowanej towarzyszącymi oprogramowaniu. Postanowienia te 
dotyczą także udostępnianych przez Microsoft: 

aktualizacji, 

uzupełnień, 

usług internetowych oraz 

usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim 

przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON 
NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE 

KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN 
ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE SPRZEDAWCY W CELU UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ 

KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY. Jeśli wspomniana kwota nie zostanie zwrócona, 

Licencjobiorca powinien skontaktować się z Microsoft lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft 
właściwym dla kraju Licencjobiorcy w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach 

obowiązujących w tym zakresie w Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
Prosimy odwiedzić witrynę www.microsoft.com/worldwide. W Polsce należy wybrać numer (+48) 
22-594-1000 lub odwiedzić witrynę www.microsoft.com/POLAND/. 

NA ZASADACH OKREŚLONYCH PONIŻEJ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA 

RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA TRANSMISJĘ OKREŚLONYCH INFORMACJI 
O KOMPUTERZE W TRAKCIE PROCESÓW AKTYWACJI I SPRAWDZANIA ORYGINALNOŚCI 

ORAZ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI INTERNETOWYMI. 

LICENCJOBIORCY PRZESTRZEGAJĄCEMU NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH 
PRZYSŁUGUJĄ OPISANE PONIŻEJ PRAWA. 

www.microsoft.com/office/eula
www.microsoft.com/worldwide
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie kopii na urządzenie. 

Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne urządzenia. 

2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. 

a. Jedna kopia na urządzenie. Na jednym urządzeniu Licencjobiorca może zainstalować jedną 
kopię oprogramowania. Urządzenie to jest wówczas „licencjonowanym urządzeniem”.  

b. Licencjonowane urządzenie. Licencjobiorca może korzystać jednocześnie wyłącznie z jednej 

kopii oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. 

c. Urządzenie przenośne. Licencjobiorca może zainstalować drugą kopię oprogramowania na 

urządzeniu przenośnym, z której może korzystać jeden główny użytkownik licencjonowanego 
urządzenia. 

d. Wydzielanie części składowych. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako 
jeden produkt. Licencjobiorca nie może rozdzielać składników i instalować ich na różnych 

urządzeniach. 

e. Wersje alternatywne. Oprogramowanie może obejmować więcej niż jedną wersję,  

np. 32-bitową i 64-bitową. Nie wolno zainstalować i używać więcej niż jednej wersji jednocześnie. 

3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA. 

a. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do: 

grupowania połączeń, 

przekierowywania informacji, 

redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do 

oprogramowania lub korzystających z niego 

(niekiedy nazywane „multipleksującym” lub „grupującym”) nie zmniejsza liczby wymaganych 
licencji. 

b. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego 
czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie: 

osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania, oraz 

tymczasowo pobierać czcionki na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe w celu drukowania 

zawartości. 

c. Elementy multimedialne i szablony. Licencjobiorca może mieć dostęp do obrazów 
multimedialnych, obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo i szablonów oraz 

innych form treści („elementy multimedialne”) dostarczonych wraz z oprogramowaniem lub 

w ramach usługi powiązanej z oprogramowaniem. Licencjobiorca może kopiować elementy 
multimedialne, a także korzystać z tych elementów w projektach i dokumentach. Licencjobiorcy nie 

wolno (i) udzielać licencji na kopie elementów multimedialnych ani sprzedawać, ani 
rozpowszechniać kopii elementów multimedialnych ani oddzielnie, ani w ramach produktu, 
jeśli podstawową wartością takiego produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać swoim 

klientom praw do udzielania kolejnych licencji lub dalszego rozpowszechniania elementów 

multimedialnych; (iii) w celach komercyjnych udzielać licencji na elementy multimedialne ani 
rozpowszechniać elementów multimedialnych, które obejmują wizerunki rozpoznawalnych 
osób fizycznych, instytucji rządowych, logo, znaków towarowych lub godeł, ani korzystać 

z tych typów obrazów w sposób, który mógłby sugerować aprobatę produktu, podmiotu lub 

działalności Licencjobiorcy lub powiązanie z nimi; ani (iv) tworzyć utworów obscenicznych lub 
obelżywych przy użyciu elementów multimedialnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

na stronie www.microsoft.com/permission. 

d. Korzystanie z technologii wirtualizacji. Zamiast używać oprogramowania bezpośrednio na 

www.microsoft.com/permission


licencjonowanym urządzeniu Licencjobiorca może używać oprogramowania zainstalowanego na 
licencjonowanym urządzeniu w ramach jednego wirtualnego (lub emulowanego w inny sposób) 

systemu sprzętowego. 

e. Dostęp zdalny. Jeden główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać dostęp 
do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu i używać go zdalnie 

z innego urządzenia. Licencjobiorca może zezwolić innym użytkownikom na dostęp do 
oprogramowania w celu uzyskania dla Licencjobiorcy pomocy technicznej. W takim przypadku nie 

są potrzebne dodatkowe licencje. Równoczesne używanie oprogramowania do innych celów przez 
inne osoby w ramach tej samej licencji jest niedozwolone. 

f. Narzędzia projektowe. Oprogramowanie może zawierać narzędzia Microsoft Visual Studio 
Tools for Applications lub inne narzędzia programistyczne. Licencjobiorca może używać wszelkich 

narzędzi projektowych zawartych w oprogramowaniu jedynie w celu projektowania, 

opracowywania, używania i demonstrowania swoich programów wraz z oprogramowaniem. 

g. Wybór Wersji Językowej. Jeśli Licencjobiorcy zapewniono jednorazowy wybór między różnymi 

wersjami językowymi (bez pakietu językowego lub pakietu LIP), Licencjobiorca może korzystać 
wyłącznie z tej jednej wybranej przez Licencjobiorcę wersji językowej. Jeśli Licencjobiorcy nie 

zapewniono wyboru wersji językowej, wersja taka zostanie domyślnie dostosowana do wersji 
językowej systemu operacyjnego posiadanego przez Licencjobiorcę albo (jeśli wersja językowa 

takiego systemu operacyjnego nie jest dostępna) do innej dostępnej wersji językowej. Jeśli 

Licencjobiorca nabył pakiet językowy lub pakiet LIP, może korzystać z dodatkowych wersji 
językowych zawartych w tych pakietach. Pakiety językowe i pakiety LIP (ang. Language Interface 

Pack; pakiet języków interfejsu) zawierają dodatkowe wersje językowe oprogramowania. Pakiety 
językowe i pakiety LIP są integralną częścią oprogramowania i nie mogą być używane oddzielnie. 

h. Okres próbny i przekształcenie. Część lub całość oprogramowania może być objęta licencją 

udzieloną na okres próbny. Prawa używania oprogramowania w wersji próbnej wygasają po 
upływie okresu próbnego. Możliwość korzystania z oprogramowania w wersji próbnej oraz 

długość okresu próbnego zostają określone w trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może 
mieć możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na prawa subskrypcyjne lub 

wieczyste. Opcje przekształcenia zostaną przedstawione Licencjobiorcy przed upływem okresu 
próbnego. Jeśli okres próbny upłynie bez dokonania przekształcenia, większość funkcji 

oprogramowania próbnego przestanie działać. W tym czasie Licencjobiorca może nadal otwierać, 

przeglądać i drukować dokumenty, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania w wersji 
próbnej. 

i. Subskrypcja oprogramowania. W przypadku licencji udzielonej na oprogramowanie objęte 
subskrypcją prawa do korzystania z takiego oprogramowania wygasają po upływie okresu 

subskrypcji. Licencjobiorca może mieć możliwość przedłużenia okresu subskrypcji 
lub przekształcenia posiadanej licencji w licencję bezterminową. W przypadku przedłużenia 

okresu subskrypcji Licencjobiorca może nadal używać oprogramowania do czasu upływu takiego 

przedłużonego okresu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o subskrypcji, należy zapoznać się z 
treścią wyświetlaną na ekranie podczas aktywacji oprogramowania lub innymi materiałami 

towarzyszącymi oprogramowaniu. Po wygaśnięciu subskrypcji większość funkcji oprogramowania 
przestanie działać. W tym czasie Licencjobiorca może nadal otwierać, przeglądać i drukować 

dokumenty, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania. 

4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na konkretnym 

urządzeniu oznacza przypisanie oprogramowania do tego urządzenia. Podczas aktywacji za pomocą 

oprogramowania do Microsoft przesyłane są informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje 
te obejmują wersję, język i klucz produktu oprogramowania, wersję licencji na oprogramowanie, 

adres IP urządzenia oraz dane uzyskane z konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. KORZYSTAJĄC Z 

OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx


INFORMACJI. Jeśli oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, Licencjobiorca ma prawo 

korzystać z wersji oprogramowania zainstalowanej w procesie instalacji do czasu, w którym należy 
dokonać aktywacji. NIEDOKONANIE AKTYWACJI OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE 

LICENCJOBIORCA NIE MA PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PO 
UPŁYWIE TEGO OKRESU. Ma to zapobiec korzystaniu z oprogramowania bez licencji. DZIAŁANIA 

ZMIERZAJĄCE DO OBEJŚCIA LUB POMINIĘCIA AKTYWACJI SĄ NIEDOZWOLONE. 

Licencjobiorca może aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. Aktywacja przez Internet 

lub przez telefon może wiązać się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty za połączenie 

telefoniczne lub internetowe. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje składniki komputera lub 
oprogramowanie, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji. OPROGRAMOWANIE 

AUTOMATYCZNIE PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI AKTYWACJI DO CZASU JEJ 
DOKONANIA. 

5. SPRAWDZANIE ORYGINALNOŚCI. 

a. Oprogramowanie będzie okresowo wymagać pobrania funkcji sprawdzania 
oryginalności oprogramowania. Proces sprawdzania oryginalności ma na celu ustalenie, 

czy oprogramowanie zostało aktywowane oraz czy jest objęte właściwą licencją. Jeśli w wyniku 

procesu sprawdzania oryginalności okaże się, że sprawdzane oprogramowanie jest objęte 

właściwą licencją, Licencjobiorca będzie mógł korzystać z oprogramowania i jego określonych 

funkcji, a także uzyskiwać dodatkowe korzyści. Więcej informacji na ten temat znajduje się na 
stronie www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx. 

b. Podczas sprawdzania oryginalności oprogramowania lub po jego zakończeniu do Microsoft mogą 
zostać przesłane informacje o oprogramowaniu oraz urządzeniu, na którym zostało ono 

zainstalowane, a także o wynikach takiej kontroli. Informacje te to np. wersja i klucz produktu 

oprogramowania oraz adres IP licencjonowanego urządzenia. Microsoft nie wykorzystuje 
uzyskanych w ten sposób informacji do identyfikacji Licencjobiorcy ani do kontaktowania się 

z nim. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA 
PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Więcej informacji na temat procesu sprawdzania 

oryginalności oraz danych przesyłanych do Microsoft w trakcie lub po zakończeniu tego procesu 
znajduje się na stronie www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx. 

c. Jeśli w wyniku procesu sprawdzania oryginalności okaże się, że oprogramowanie jest fałszywe, 

nie jest objęte właściwą licencją lub nie jest oryginalnym produktem Office,  

może to mieć wpływ na działanie lub jakość korzystania z oprogramowania. Na przykład 

d. Microsoft może: 

poinformować Licencjobiorcę, że oprogramowanie nie jest objęte właściwą licencją lub nie 

jest oryginalnym produktem Office. 

Licencjobiorca natomiast może: 

otrzymywać przypomnienia o konieczności uzyskania kopii oprogramowania 

objętego właściwą licencją lub 

być zobowiązany do stosowania się do instrukcji przekazywanych przez Microsoft, 
aby korzystać z oprogramowania lub ponownie je uaktywnić. 

Licencjobiorca może nie być w stanie: 

korzystać ani kontynuować korzystania z oprogramowania lub niektórych jego funkcji ani 

uzyskiwać niektórych aktualizacji lub uaktualnień od Microsoft. 

e. Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania mogą być udostępniane Licencjobiorcy tylko 
w przypadku oprogramowania pochodzącego z Microsoft lub autoryzowanych źródeł. Więcej 

informacji na temat uzyskiwania aktualizacji z autoryzowanych źródeł znajduje się na stronie 
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx. 

www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx


6. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. 

Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie. 

a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej 
oraz w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office 2010) 

nawiązywane jest połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy 

usług. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzymuje osobnego powiadomienia 
o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca może wyłączyć te 

funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć 

w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office 2010 na stronie 
r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1045. KORZYSTANIE PRZEZ 

LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ 

NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych w ten sposób 

informacji do identyfikacji Licencjobiorcy ani do kontaktowania się z nim. 

Informacje o komputerze. Funkcje wymienione poniżej korzystają z protokołów internetowych, 
które przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj 

systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, 

a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft 
korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług internetowych. 

Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie 

odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Przykładami 

wspomnianych funkcji są obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i pomoc 
techniczna. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych umożliwiających 

potwierdzenie tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji 

w standardzie X.509. Mogą być także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr 
oraz sprawdzania integralności i pochodzenia zawartości plików. Oprogramowanie pobiera 

certyfikaty i aktualizuje ich listy odwołania, jeśli są one dostępne za pośrednictwem 
Internetu. 

Obszar roboczy programu SharePoint. Jeśli oprogramowanie obejmuje obszar roboczy 

programu Microsoft SharePoint („Obszar Roboczy Programu SharePoint”), za pośrednictwem 

Obszaru Roboczego Programu SharePoint Licencjobiorca będzie móc komunikować się 
bezpośrednio z innymi osobami przez Internet. Jeśli Licencjobiorca nie może komunikować 

się bezpośrednio z innymi osobami przez Internet, a administrator Licencjobiorcy korzysta 
z należącej do Microsoft infrastruktury serwerów publicznych, komunikaty Licencjobiorcy 

zostaną zaszyfrowane i przesłane za pośrednictwem serwerów Microsoft. Licencjobiorca nie 
może wyłączyć tej usługi, jeśli administrator Licencjobiorcy korzysta z należącej do Microsoft 

infrastruktury serwerów publicznych. 

W ramach Obszaru Roboczego Programu SharePoint niektóre informacje o koncie 
Licencjobiorcy w tym programie oraz o urządzeniu Licencjobiorcy są udostępniane 

zatwierdzonym przez Licencjobiorcę osobom. Na przykład jeśli Licencjobiorca: 

doda kontakt do swojej listy kontaktów, 

dokona importu swojego konta użytkownika w ramach nowego urządzenia, 

zaktualizuje informacje dotyczące swojej tożsamości lub 

prześle zaproszenie do Obszaru Roboczego Programu SharePoint, korzystając z adresu 

URL dotyczącego pliku zaproszenia, 

wówczas informacje o Licencjobiorcy i urządzeniach Licencjobiorcy mogą zostać przesłane 

osobom z listy kontaktów Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca skonfiguruje Obszar Roboczy 

Programu SharePoint tak, aby Obszar ten korzystał z serwerów Microsoft, na serwerach tych 



będą gromadzone informacje o komputerze Licencjobiorcy i kontach użytkowników. 

b. Automatyczna aktualizacja. Oprogramowanie z technologią Click-to-Run może sprawdzać, czy 
Microsoft udostępnił aktualizacje i uzupełnienia do tego oprogramowania. W razie wykrycia takich 

aktualizacji i uzupełnień mogą one być automatycznie pobierane i instalowane na 
licencjonowanym urządzeniu Licencjobiorcy.  

c. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może 

korzystać z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym 
oprogramowaniu. Może także udostępniać te informacje osobom trzecim, w tym m.in. dostawcom 

sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania 
swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. 

d. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług 
internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z 
nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, 

danych, kont lub sieci jest niedozwolone. 

7. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej 

umowy Licencjobiorcy przysługują tylko niektóre prawa do korzystania z funkcji zawartych w wersji 
oprogramowania, na którą uzyskał stosowną licencję. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe 

prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony 
w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy 

prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca 

musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, 
że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie 

może: 

omijać ograniczeń technicznych oprogramowania; 

odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku 
i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na 

to zezwala; 

sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub 

dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia; 

udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; 

używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem;  

wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani 

używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. 

8. KOPIA ZAPASOWA. 

a. Nośniki. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, może 
sporządzić jedną kopię zapasową tego nośnika i korzystać z niej wyłącznie w celu ponownego 

instalowania oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

b. Pobieranie drogą elektroniczną. Jeśli Licencjobiorca nabył i pobrał oprogramowanie w trybie 
online, może sporządzić jedną kopię zapasową tego oprogramowania na dysku lub innym nośniku 

i korzystać z niej w celu zainstalowania tego oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. 
Licencjobiorca może również korzystać z takiej kopii w celu ponownego instalowania 

oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

c. Technologia Click–to-Run. Jeśli Licencjobiorca nabył i pobrał oprogramowanie online za 

pomocą technologii Click-to–Run, nie będzie mógł wykonać kopi oprogramowania na dysku ani 

innym nośniku. Zamiast tego Licencjobiorca może ponownie pobrać oprogramowanie wyłącznie w 
celu ponownego instalowania tego oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. 



9. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do 

licencjonowanego urządzenia lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może wykonywać kopie 
i korzystać z dokumentacji na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 

10. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) 
lub „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.  

11. OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE. Aby korzystać z oprogramowania oznaczonego jako „Wersja 

edukacyjna” („Academic Edition”), Licencjobiorca musi mieć status „Uprawnionego Użytkownika 
Edukacyjnego”. Licencjobiorca może sprawdzić, czy ma status Uprawnionego Użytkownika 

Edukacyjnego. W tym celu powinien odwiedzić stronę www.microsoft.com/education lub 
skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju. 

12. OPROGRAMOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH. W przypadku oprogramowania 

w wersji „dla Użytkowników Domowych” Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię tego 

oprogramowania na nie więcej niż trzech licencjonowanych urządzeniach w gospodarstwie domowym 
Licencjobiorcy. Z oprogramowania tego mogą korzystać wyłącznie osoby, dla których gospodarstwo 

to stanowi główne miejsce zamieszkania. Z oprogramowania takiego nie wolno korzystać w ramach 
działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody. 

13. OPROGRAMOWANIE DLA WOJSKOWYCH. Aby uzyskać licencję na oprogramowanie w wersji 
„Dla wojskowych” (ang. Military Appreciation), Licencjobiorca musi mieć status „Uprawnionego 

Użytkownika Wojskowego”. Aby uzyskać status Uprawnionego Użytkownika Wojskowego w Stanach 

Zjednoczonych Licencjobiorca musi być klientem organizacji Armed Services Exchange zgodnie ze 
stosownymi przepisami federalnymi. Z oprogramowania takiego nie wolno korzystać w ramach żadnej 
działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody. Jeśli oprogramowanie jest 

w wersji „Dla wojskowych”, Licencjobiorca może przenosić to oprogramowanie wyłącznie zgodnie 

z przepisami dotyczącymi świadczenia usług handlowych i usługowych na rzecz wojska.  

14. OPROGRAMOWANIE DLA KANADYJSKICH SIŁ ZBROJNYCH. Aby uzyskać licencję na 

oprogramowanie w wersji „Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych”, Licencjobiorca musi mieć status 
„Autoryzowanego Klienta Organizacji CANEX”. Aby mieć status Autoryzowanego Klienta Organizacji 

CANEX, Licencjobiorca musi być: 

pozostającym w czynnej służbie członkiem Kanadyjskich Sił Zbrojnych lub jego współmałżonkiem 

lub współmałżonką;  

członkiem Rezerwy Kanadyjskich Sił Zbrojnych;  

emerytowanym członkiem Kanadyjskich Sił Zbrojnych lub pracownikiem cywilnym kanadyjskiego 

Ministerstwa Obrony Narodowej (ang. Department of National Defense, DND) pobierającym 

przyznaną przez to ministerstwo emeryturę;  

stałym pełno- lub niepełnoetatowym pracownikiem niepublicznego funduszu Kanadyjskich Sił 

Zbrojnych (ang. Non-Public Fund; NPF) lub kanadyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej lub 
jego współmałżonkiem lub współmałżonką;  

koncesjonariuszem (głównym) organizacji CANEX;  

uprawnionym członkiem zagranicznego personelu wojskowego;  

emerytowanym pracownikiem funduszu NPF pobierającym emeryturę z tego funduszu;  

pełnoetatowym pracownikiem wykonawców świadczących usługi alternatywne (ang. Alternative 

Service Delivery);  

wdową po członku Kanadyjskich Sił Zbrojnych pobierającą świadczenia w ramach ustawy 

o świadczeniach dla dzieci i rodzin (ang. Child Family Services Act), ustawie o świadczeniach dla 
członków sił zbrojnych (ang. Defence Services Pension Contribution Act), ustawie 

o świadczeniach (ang. Pension Act) lub ustawie o świadczeniach dla weteranów wojennych (ang. 

www.microsoft.com/education


War Veterans Allowance Act).  

członkiem organizacji Canadian Corps of Commissionaires mieszkającym lub zatrudnionym 

w bazie wojskowej; lub  

członkiem Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej. 

Z oprogramowania takiego nie wolno korzystać w ramach żadnej działalności komercyjnej, 

nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody. Jeśli oprogramowanie jest w wersji „Dla 

Kanadyjskich Sił Zbrojnych”, Licencjobiorca może przenosić to oprogramowanie wyłącznie 
zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia usług handlowych przez organizację CANEX.  

15. OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIANE W RAMACH PROGRAMU UŻYTKOWANIA W DOMU. 
Aby korzystać z oprogramowania w wersji „Program Użytkowania w Domu” (ang. Home Use 
Program), Licencjobiorca musi mieć status „Użytkownika Programu Użytkowania w Domu”. Aby mieć 

status Użytkownika Programu Użytkowania w Domu, Licencjobiorca musi być: 

pracownikiem firmy lub instytucji, która zawarła z Microsoft umowę licencjonowania zbiorowego 

oraz wykupiła pakiet Software Assurance, a także 

użytkownikiem licencjonowanej kopii oprogramowania lub produktu obejmującego 

oprogramowanie z wykupionym ważnym pakietem Software Assurance. 

16. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU 

W OKREŚLONYM REGIONIE GEOGRAFICZNYM. Jeżeli oprogramowanie jest przeznaczone do 
aktywacji w określonym regionie geograficznym i zostało stosowanie oznakowane, wówczas 

Licencjobiorca ma prawo dokonać aktywacji takiego oprogramowania tylko w regionie geograficznym 
wskazanym na opakowaniu oprogramowania. Aktywacja oprogramowania poza tym regionem może 

się nie powieść. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących oprogramowania przeznaczonego 
do użytku w określonym regionie geograficznym można znaleźć na stronie 
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99189. 

17. UAKTUALNIENIE LUB PRZEKSZTAŁCENIE. Aby dokonać uaktualnienia lub przekształcenia 

oprogramowania, Licencjobiorca musi najpierw uzyskać stosowną licencję na to oprogramowanie. Po 

dokonaniu uaktualnienia lub przekształcenia niniejsza umowa zastępuje umowę dotyczącą 
poprzedniej wersji oprogramowania. Ponadto Licencjobiorca nie może już korzystać z poprzedniej 

wersji oprogramowania. 

18. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI. 

a. Oryginalny dowód posiadania licencji. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie na dysku 
lub innym nośniku, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalna etykieta 

certyfikatu autentyczności Microsoft, towarzyszący jej oryginalny klucz produktu oraz dowód 

zakupu. Jeśli Licencjobiorca nabył i pobrał oprogramowanie w trybie online, posiadanie licencji na 
takie oprogramowanie potwierdza oryginalny klucz produktu Microsoft otrzymany razem 

z oprogramowaniem oraz dowód zakupu otrzymany od autoryzowanego dostawcy oryginalnego, 
przesyłanego drogą elektroniczną oprogramowania Microsoft. Dowód zakupu może zostać 

zweryfikowany na podstawie dokumentacji sprzedawcy. 

b. Licencja na uaktualnienie lub przekształcenie. Jeśli Licencjobiorca dokona uaktualnienia lub 

przekształcenia oprogramowania, dowodem posiadania licencji jest wówczas:  

oryginalna etykieta dowodu posiadania licencji na oprogramowanie, które podlegało 

uaktualnieniu lub przekształceniu, oraz 

oryginalna etykieta dowodu posiadania licencji na oprogramowanie, które zostało 

uaktualnione lub przekształcone.  

c. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania Microsoft można uzyskać 
w witrynie www.howtotell.com. 

www.howtotell.com


19. PRZYPISANIE DO INNEGO URZĄDZENIA. Przypisanie licencji do urządzenia na inne urządzenie 

można zmieniać dowolną liczbę razy, nie częściej jednak niż raz na 90 dni. W przypadku zmiany 
przypisania licencji „licencjonowanym urządzeniem” staje się urządzenie, do którego zostanie 

przypisana licencja. W przypadku wycofania licencjonowanego urządzenia ze względu na awarię 
sprzętu można zmienić przypisanie licencji wcześniej. 

20. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Pierwszy użytkownik oprogramowania może jednorazowo 

przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej umowy i przekazać oprogramowanie bezpośrednio 
osobie trzeciej. W tym celu musi przekazać tej osobie trzeciej oryginalny dowód posiadania licencji. 

Pierwszy użytkownik musi usunąć oprogramowanie, zanim przekaże je oddzielnie 
od licencjonowanego urządzenia. Pierwszy użytkownik nie może zachować żadnych kopii 

oprogramowania. Przed otrzymaniem oprogramowania wspomniana osoba trzecia musi wyrazić zgodę 
na to, że postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazania i korzystania 

z oprogramowania. Jeśli oprogramowanie jest uaktualnieniem, przeniesienie musi obejmować także 
wszystkie poprzednie wersje oprogramowania.  

21. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym 

obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych 
i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. 

W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych 
oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/exporting. 

22. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla 

oprogramowania zgodnie z opisem znajdującym się na stronie 
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. 

23. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej rękojmią) wraz ze wszystkimi 
dodatkami lub aneksami dołączonymi do oprogramowania oraz postanowieniami dotyczącymi 

uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy 
dotyczącej oprogramowania i pomocy technicznej. 

24. PRAWO WŁAŚCIWE. 

a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, 
wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie 
do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa 

kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie 

ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, 
podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka. 

b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, 

prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

25. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących 

stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub 
krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył 

oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy 

ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala. 

26. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W NAJSZERSZYM 

ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ODPOWIEDZIALNOŚĆ MICROSOFT, 
PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH MICROSOFT LUB ICH DOSTAWCÓW ZA 

JAKIEKOLWIEK SZKODY BĘDZIE OGRANICZONA JEDYNIE DO WYSOKOŚCI 
KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE, NAWET 

JEŚLI ODSZKODOWANIE TAKIE NIE REKOMPENSUJE POWSTAŁEJ SZKODY. 

LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH 

SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, 

www.microsoft.com/exporting
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SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH. 

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 

udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz 

roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 

odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie 

dozwolonym przez prawo właściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: 

Naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat 

poniesionych przez Licencjobiorcę lub 

Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. 

Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie 

odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem 

nie dotyczyć Licencjobiorcy. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć 
Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani 

ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 



********************************************************************************** 

OGRANICZONA RĘKOJMIA 

A. OGRANICZONA RĘKOJMIA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, 

oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach 
Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. 

B. OKRES OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI, BENEFICJENT RĘKOJMI, OKRES OBOWIĄZYWANIA 

DOROZUMIANYCH RĘKOJMI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBEJMUJE 
OPROGRAMOWANIE I UDZIELONA JEST NA OKRES JEDNEGO ROKU OD DNIA JEGO 

NABYCIA PRZEZ PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI W CIĄGU TEGO ROKU 
LICENCJOBIORCA OTRZYMA UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE LUB OPROGRAMOWANIE 

ZASTĘPCZE, BĘDĄ ONE OBJĘTE GWARANCJĄ PRZEZ CZAS POZOSTAŁY DO JEJ 
WYGAŚNIĘCIA LUB PRZEZ 30 DNI, JEŚLI OKRES TEN JEST DŁUŻSZY. Jeśli pierwszy 
użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać rękojmia na 

oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia. 

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSZELKIE 

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI LUB INNYCH POSTANOWIEŃ 
GWARANCYJNYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA 

NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie 
zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą 

zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, 

ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych 
rękojmi, gwarancji lub zapewnień. 

C. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza rękojmia nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami 
(lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn 

niezależnych od Microsoft. 

D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. MICROSOFT BEZPŁATNIE 

WYMIENI ALBO NAPRAWI OPROGRAMOWANIE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓC 

NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ OPROGRAMOWANIA, ZWRÓCI WÓWCZAS KWOTĘ 

WIDNIEJĄCĄ NA RACHUNKU ZA OPROGRAMOWANIE. PONADTO MICROSOFT 

BEZPŁATNIE NAPRAWI ALBO WYMIENI UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE 
I OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓC ICH NAPRAWIĆ 

ANI WYMIENIĆ, ZWRÓCI LICENCJOBIORCY EWENTUALNIE ZAPŁACONĄ ZA NIE KWOTĘ. 
ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY, LICENCJOBIORCA MUSI ODINSTALOWAĆ 

OPROGRAMOWANIE I ZWRÓCIĆ MICROSOFT WSZYSTKIE NOŚNIKI WRAZ 
Z DOTYCZĄCYMI TEGO OPROGRAMOWANIA MATERIAŁAMI I DOWODEM NABYCIA. JEST 

TO JEDYNE ŚWIADCZENIE NA RZECZ LICENCJOBIORCY, KTÓRE PRZYSŁUGUJE Z TYTUŁU 

NARUSZENIA WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI. 

E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOGĄ 

OGRANICZYĆ PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY 

OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIEJSCOWEGO. 

F. PROCEDURY GWARANCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania 
dowodu zakupu oprogramowania. 

1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na 
temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, 

należy skontaktować się z Microsoft: 

pod numerem telefonu (800) MICROSOFT; 

pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 

98052-6399, USA lub 



odwiedzając stronę www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Europa, Środkowy Wschód i Afryka. Jeśli nabyli Państwo w Europie, na Środkowym 

Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Microsoft Ireland 
Operations Limited. Aby wnieść roszczenie oparte na niniejszej gwarancji, powinni Państwo 

skontaktować się albo z: 

Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia, albo z 

Przedstawicielem Microsoft w swoim kraju (prosimy odwiedzić witrynę 

www.microsoft.com/worldwide). W Polsce należy wybrać numer (+48) 22-594-1000 lub 
odwiedzić witrynę www.microsoft.com/POLAND/. 

3. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką. 

W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim 
Wschodem i Afryką Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym 
Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie 

www.microsoft.com/worldwide). 

G. BRAK INNYCH RĘKOJMI. OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ 

UDZIELANĄ PRZEZ MICROSOFT. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH 
WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM 

PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA DOROZUMIANE 
GWARANCJE Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 

CELU I BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia 
Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu 

dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń 

opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia warunków rękojmi” powyżej w zakresie 
dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. 

H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU 
NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. POWYŻSZA KLAUZULA DOTYCZĄCA 

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MA ZASTOSOWANIE 

W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. 

NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI LICENCJOBIORCA OTRZYMUJE OKREŚLONE PRAWA. 

LICENCJOBIORCY MOGĄ TAKŻE PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, W ZALEŻNOŚCI 

OD PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM STANIE. LICENCJOBIORCY MOGĄ TEŻ 

PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA NA MOCY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO 
KRAJU. 

www.microsoft.com/info/nareturns.htm
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2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE LICENCJI OEM 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:  

producentem urządzenia rozpowszechniającym oprogramowanie razem z urządzeniem lub 

osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie, która rozpowszechnia to oprogramowanie razem 

z urządzeniem. 

Należy się z nimi zapoznać. Dotyczą one oprogramowania towarzyszącego tym postanowieniom 

licencyjnym, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. 
Postanowienia licencyjne w formie elektronicznej zostają zastąpione ewentualnymi postanowieniami 

licencyjnymi w formie drukowanej towarzyszącymi oprogramowaniu. Postanowienia te dotyczą także 
udostępnianych przez Microsoft: 

aktualizacji, 

uzupełnień, 

usług internetowych oraz 

usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim 

przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.  

Jeśli Licencjobiorca uzyska aktualizacje lub uzupełnienia bezpośrednio od Microsoft, mają zastosowanie 
niniejsze postanowienia, ale wówczas to Microsoft — a nie producent albo osoba lub firma instalująca 

oprogramowanie — udziela licencji na te aktualizacje lub uzupełnienia. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON 

NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE 
KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN 

SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM BĄDŹ OSOBĄ LUB FIRMĄ INSTALUJĄCĄ 
OPROGRAMOWANIE W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O ZASADACH ZWROTU PIENIĘDZY. 

NA ZASADACH OKREŚLONYCH PONIŻEJ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA 
RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA TRANSMISJĘ OKREŚLONYCH INFORMACJI 

O KOMPUTERZE W TRAKCIE PROCESÓW AKTYWACJI I SPRAWDZANIA ORYGINALNOŚCI 

ORAZ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI INTERNETOWYMI. 

LICENCJOBIORCY PRZESTRZEGAJĄCEMU NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH 
PRZYSŁUGUJĄ OPISANE PONIŻEJ PRAWA. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie kopii na urządzenie. 

Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne urządzenia. 

2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. 

a. Jedna kopia na urządzenie. Licencja na oprogramowanie jest na stałe przypisana do 
urządzenia, z którym to oprogramowanie jest rozpowszechniane. Urządzenie to jest wówczas 

„licencjonowanym urządzeniem”.  

b. Licencjonowane urządzenie. Licencjobiorca może korzystać jednocześnie wyłącznie z jednej 

kopii oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

c. Wydzielanie części składowych. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako 
jeden produkt. Licencjobiorca nie może rozdzielać składników i instalować ich na różnych 

urządzeniach. 

d. Wersje alternatywne. Oprogramowanie może obejmować więcej niż jedną wersję, 
np. 32-bitową i 64-bitową. Licencjobiorca może jednocześnie korzystać tylko z jednej wersji. 

Jeśli producent lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie udostępni Licencjobiorcy 



kilka wersji językowych, wówczas Licencjobiorca może korzystać tylko z  jednej wersji językowej 

naraz. 

3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA. 

a. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do: 

grupowania połączeń, 

przekierowywania informacji, 

redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do 

oprogramowania lub korzystających z niego 

(niekiedy nazywane „multipleksującym” lub „grupującym”) nie zmniejsza liczby wymaganych 

licencji. 

b. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego 

czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie: 

osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania, oraz 

tymczasowo pobierać czcionki na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe w celu drukowania 

zawartości. 

c. Elementy multimedialne i szablony. Licencjobiorca może mieć dostęp do obrazów 

multimedialnych, obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo i szablonów oraz 
innych form treści („elementy multimedialne”) dostarczonych wraz z oprogramowaniem lub 

w ramach usługi powiązanej z oprogramowaniem. Licencjobiorca może kopiować elementy 
multimedialne, a także korzystać z tych elementów w projektach i dokumentach. Licencjobiorcy nie 

wolno (i) udzielać licencji na kopie elementów multimedialnych ani sprzedawać, ani 

rozpowszechniać kopii elementów multimedialnych ani oddzielnie, ani w ramach produktu, 
jeśli podstawową wartością takiego produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać swoim 

klientom praw do udzielania kolejnych licencji lub dalszego rozpowszechniania elementów 
multimedialnych; (iii) w celach komercyjnych udzielać licencji na elementy multimedialne ani 

rozpowszechniać elementów multimedialnych, które obejmują wizerunki rozpoznawalnych osób 
fizycznych, instytucji rządowych, logo, znaków towarowych lub godeł, ani korzystać z tych typów 

obrazów w sposób, który mógłby sugerować aprobatę produktu, podmiotu lub działalności 

Licencjobiorcy lub powiązanie z nimi; ani (iv) tworzyć utworów obscenicznych lub obelżywych przy 
użyciu elementów multimedialnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/permission. 

d. Korzystanie z technologii wirtualizacji. Zamiast używać oprogramowania bezpośrednio na 

licencjonowanym urządzeniu Licencjobiorca może używać oprogramowania zainstalowanego na 
licencjonowanym urządzeniu w ramach jednego wirtualnego (lub emulowanego w inny sposób) 

systemu sprzętowego. 

e. Dostęp zdalny. Jeden główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać dostęp 

do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu i używać go zdalnie 

z innego urządzenia. Licencjobiorca może zezwolić innym użytkownikom na dostęp do 
oprogramowania w celu uzyskania dla Licencjobiorcy pomocy technicznej. W takim przypadku nie 

są potrzebne dodatkowe licencje. Równoczesne używanie oprogramowania do innych celów przez 
inne osoby w ramach tej samej licencji jest niedozwolone. 

f. Narzędzia projektowe. Oprogramowanie może zawierać narzędzia Microsoft Visual Studio Tools 

for Applications lub inne narzędzia programistyczne. Licencjobiorca może używać wszelkich narzędzi 
projektowych zawartych w oprogramowaniu jedynie w celu projektowania, opracowywania, 

używania i demonstrowania swoich programów wraz z oprogramowaniem. W przypadku 
korzystania z tych narzędzi mają zastosowanie niniejsze postanowienia licencyjne. 

www.microsoft.com/permission


g. Wybór Wersji Językowej. Jeśli producent komputera zapewnia Licencjobiorcy jednorazowy 

wybór pomiędzy różnymi wersjami językowymi, Licencjobiorca może używać tylko tej jednej 

wybranej przez Licencjobiorcę wersji językowej. Jeśli Licencjobiorcy nie zapewniono wyboru 

wersji językowej, wersja taka zostanie domyślnie dostosowana do wersji językowej systemu 
operacyjnego posiadanego przez Licencjobiorcę albo (jeśli wersja językowa takiego systemu 

operacyjnego nie jest dostępna) do innej dostępnej wersji językowej. Jeśli producent komputera 
dostarczył Licencjobiorcy pakiet językowy lub pakiet LIP, Licencjobiorca może korzystać 

z dodatkowych wersji językowych zawartych w tych pakietach. Pakiety językowe i pakiety LIP 

(ang. Language Interface Pack; pakiet języków interfejsu) zawierają dodatkowe wersje językowe 
oprogramowania. Pakiety językowe i pakiety LIP są integralną częścią oprogramowania i nie 

mogą być używane oddzielnie. 

h. Okres próbny i przekształcenie. Część lub całość oprogramowania może być objęta licencją 

udzieloną na okres próbny. Prawa używania oprogramowania w wersji próbnej wygasają po 
upływie okresu próbnego. Możliwość korzystania z oprogramowania w wersji próbnej oraz 

długość okresu próbnego zostają określone w trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może 

mieć możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na prawa subskrypcyjne lub 
wieczyste. Opcje przekształcenia zostaną przedstawione Licencjobiorcy przed upływem okresu 

próbnego. Jeśli okres próbny upłynie bez dokonania przekształcenia, większość funkcji 
oprogramowania próbnego przestanie działać. W tym czasie Licencjobiorca może nadal otwierać, 

przeglądać i drukować dokumenty, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania w wersji 

próbnej. 

i. Subskrypcja oprogramowania. W przypadku licencji udzielonej na oprogramowanie objęte 

subskrypcją prawa do korzystania z takiego oprogramowania wygasają po upływie okresu 
subskrypcji. Licencjobiorca może mieć możliwość przedłużenia okresu subskrypcji 
lub przekształcenia posiadanej licencji w licencję bezterminową. W przypadku przedłużenia 

okresu subskrypcji Licencjobiorca może nadal używać oprogramowania do czasu upływu takiego 

przedłużonego okresu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o subskrypcji, należy zapoznać się z 
treścią wyświetlaną na ekranie podczas aktywacji oprogramowania lub innymi materiałami 

towarzyszącymi oprogramowaniu. Po wygaśnięciu subskrypcji większość funkcji oprogramowania 

przestanie działać. W tym czasie Licencjobiorca może nadal otwierać, przeglądać i drukować 
dokumenty, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania. 

4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na konkretnym 
urządzeniu oznacza przypisanie oprogramowania do tego urządzenia. Podczas aktywacji za pomocą 

oprogramowania do Microsoft przesyłane są informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje 

te obejmują wersję, język i klucz produktu oprogramowania, wersję licencji na oprogramowanie, 
adres IP urządzenia oraz dane uzyskane z konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. KORZYSTAJĄC Z 

OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH 

INFORMACJI. Jeśli oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, Licencjobiorca ma prawo 
korzystać z wersji oprogramowania zainstalowanej w procesie instalacji do czasu, w którym należy 

dokonać aktywacji. NIEDOKONANIE AKTYWACJI OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE 
LICENCJOBIORCA NIE MA PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PO UPŁYWIE 

TEGO OKRESU. Ma to zapobiec korzystaniu z oprogramowania bez licencji. DZIAŁANIA 
ZMIERZAJĄCE DO OBEJŚCIA LUB POMINIĘCIA AKTYWACJI SĄ NIEDOZWOLONE. 

Licencjobiorca może aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. Aktywacja przez Internet 

lub przez telefon może wiązać się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty za połączenie 

telefoniczne lub internetowe. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje składniki komputera lub 
oprogramowanie, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji. OPROGRAMOWANIE 

AUTOMATYCZNIE PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI AKTYWACJI DO CZASU JEJ 

DOKONANIA. 

5. SPRAWDZANIE ORYGINALNOŚCI. 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx


a. Oprogramowanie będzie okresowo wymagać pobrania funkcji sprawdzania oryginalności 

oprogramowania. Proces sprawdzania oryginalności ma na celu ustalenie, czy oprogramowanie 
zostało aktywowane oraz czy jest objęte właściwą licencją. Jeśli w wyniku procesu sprawdzania 

oryginalności okaże się, że sprawdzane oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, 
Licencjobiorca będzie mógł korzystać z oprogramowania i jego określonych funkcji, a także 

uzyskiwać dodatkowe korzyści. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx. 

b. Podczas sprawdzania oryginalności oprogramowania lub po jego zakończeniu do Microsoft mogą 

zostać przesłane informacje o oprogramowaniu oraz urządzeniu, na którym zostało ono 
zainstalowane, a także o wynikach takiej kontroli. Informacje te to np. wersja i klucz produktu 

oprogramowania oraz adres IP licencjonowanego urządzenia. Microsoft nie wykorzystuje 
uzyskanych w ten sposób informacji do identyfikacji Licencjobiorcy ani do kontaktowania się 

z nim. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA 
PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Więcej informacji na temat procesu sprawdzania 

oryginalności oraz danych przesyłanych do Microsoft w trakcie lub po zakończeniu tego procesu 

znajduje się na stronie www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx. 

c. Jeśli w wyniku procesu sprawdzania oryginalności okaże się, że oprogramowanie jest fałszywe, 
nie jest objęte właściwą licencją lub nie jest oryginalnym produktem Office, może to mieć wpływ 

na działanie lub jakość korzystania z oprogramowania. Na przykład  

Microsoft może:  

poinformować Licencjobiorcę, że oprogramowanie nie jest objęte właściwą licencją lub nie 

jest oryginalnym produktem Office. 

Licencjobiorca natomiast może: 

otrzymywać przypomnienia o konieczności uzyskania kopii oprogramowania 

objętego właściwą licencją lub 

być zobowiązany do stosowania się do instrukcji przekazywanych przez Microsoft, aby 

korzystać z oprogramowania lub ponownie je uaktywnić. 

Licencjobiorca może nie być w stanie: 

korzystać ani kontynuować korzystania z oprogramowania lub niektórych jego funkcji ani 

uzyskiwać niektórych aktualizacji lub uaktualnień od Microsoft. 

d. Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania mogą być udostępniane Licencjobiorcy tylko 
w przypadku oprogramowania pochodzącego z Microsoft lub autoryzowanych źródeł. Więcej 

informacji na temat uzyskiwania aktualizacji z autoryzowanych źródeł znajduje się na stronie 
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx. 

6. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. 
Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie. 

a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz 

w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office 2010) nawiązywane 
jest połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług. 

W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzymuje osobnego powiadomienia o nawiązaniu 
takiego połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich 

nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie 

Prywatności dotyczącym oprogramowania Office 2010 na stronie 
r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1045. KORZYSTANIE PRZEZ 

LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ NA 
PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych w ten sposób 

informacji do identyfikacji Licencjobiorcy ani do kontaktowania się z nim. 

www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx


Informacje o komputerze. Funkcje wymienione poniżej korzystają z protokołów internetowych, 

które przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj 
systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, 

a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft 
korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług internetowych. 

Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie 

odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Przykładami 

wspomnianych funkcji są obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i pomoc 
techniczna. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych umożliwiających 

potwierdzenie tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji 
w standardzie X.509. Mogą być także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr 

oraz sprawdzania integralności i pochodzenia zawartości plików. Oprogramowanie pobiera 

certyfikaty i aktualizuje ich listy odwołania, jeśli są one dostępne za pośrednictwem 
Internetu. 

Obszar roboczy programu SharePoint. Jeśli oprogramowanie obejmuje obszar roboczy 

programu Microsoft SharePoint („Obszar Roboczy Programu SharePoint”), za pośrednictwem 
Obszaru Roboczego Programu SharePoint Licencjobiorca będzie móc komunikować się 

bezpośrednio z innymi osobami przez Internet. Jeśli Licencjobiorca nie może komunikować 

się bezpośrednio z innymi osobami przez Internet, a administrator Licencjobiorcy korzysta 
z należącej do Microsoft infrastruktury serwerów publicznych, komunikaty Licencjobiorcy 

zostaną zaszyfrowane i przesłane za pośrednictwem serwerów Microsoft. Licencjobiorca nie 
może wyłączyć tej usługi, jeśli administrator Licencjobiorcy korzysta z należącej do Microsoft 

infrastruktury serwerów publicznych. 

W ramach Obszaru Roboczego Programu SharePoint niektóre informacje o koncie 
Licencjobiorcy w tym programie oraz o urządzeniu Licencjobiorcy są udostępniane 

zatwierdzonym przez Licencjobiorcę osobom. Na przykład jeśli Licencjobiorca: 

doda kontakt do swojej listy kontaktów, 

dokona importu swojego konta użytkownika w ramach nowego urządzenia, 

zaktualizuje informacje dotyczące swojej tożsamości lub 

prześle zaproszenie do Obszaru Roboczego Programu SharePoint, korzystając z adresu 

URL dotyczącego pliku zaproszenia, 

wówczas informacje o Licencjobiorcy i urządzeniach Licencjobiorcy mogą zostać przesłane 

osobom z listy kontaktów Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca skonfiguruje Obszar Roboczy 
Programu SharePoint tak, aby Obszar ten korzystał z serwerów Microsoft, na serwerach tych 

będą gromadzone informacje o komputerze Licencjobiorcy i kontach użytkowników. 

b. Automatyczna aktualizacja. Oprogramowanie z technologią Click-to-Run może sprawdzać, czy 
Microsoft udostępnił aktualizacje i uzupełnienia do tego oprogramowania. W razie wykrycia takich 

aktualizacji i uzupełnień mogą one być automatycznie pobierane i instalowane na 
licencjonowanym urządzeniu Licencjobiorcy.  

c. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może 

korzystać z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym 
oprogramowaniu. Może także udostępniać te informacje osobom trzecim, w tym m.in. dostawcom 

sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania 
swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. 

d. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług 
internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z 



nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, 

danych, kont lub sieci jest niedozwolone. 

7. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej 

umowy Licencjobiorcy przysługują tylko niektóre prawa do korzystania z funkcji zawartych w wersji 
oprogramowania, na którą uzyskał stosowną licencję. Producent urządzenia lub osoba bądź firma 

instalująca oprogramowanie oraz Microsoft zastrzegają sobie wszelkie pozostałe prawa. Licencjobiorca 
może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie 

dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego 

przysługują mu dodatkowe uprawnienia. Licencjobiorca nie może: 

omijać ograniczeń technicznych oprogramowania; 

odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko 

w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to 

zezwala; 

używać składników oprogramowania do uruchamiania aplikacji, które nie są obsługiwane przez to 

oprogramowanie; 

sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub 

dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia; 

udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; 

używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem; 

wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani 

używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. 

8. KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową nośników 

oprogramowania i korzystać z takiej kopii wyłącznie w celu ponownej instalacji oprogramowania na 
licencjonowanym urządzeniu.  

9. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub 

sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów 
referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 

10. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) 
lub „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.  

11. OPROGRAMOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH. Z oprogramowania w wersji „dla 
Użytkowników Domowych" Licencjobiorca nie może korzystać w ramach działalności komercyjnej, 

nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody.  

12. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU 
W OKREŚLONYM REGIONIE GEOGRAFICZNYM. Jeśli oprogramowanie zostało oznakowane jako 

przeznaczone do aktywacji w określonym regionie geograficznym, wówczas Licencjobiorca może 
dokonać aktywacji takiego oprogramowania tylko w regionie geograficznym wskazanym na 

opakowaniu oprogramowania lub komputera. Aktywacja oprogramowania poza tym regionem może 

się nie powieść. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących oprogramowania przeznaczonego 
do użytku w określonym regionie geograficznym można znaleźć na stronie 
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397. 

13. UAKTUALNIENIE LUB PRZEKSZTAŁCENIE. Aby dokonać uaktualnienia lub przekształcenia 

oprogramowania, Licencjobiorca musi najpierw uzyskać stosowną licencję na to oprogramowanie. Po 
dokonaniu uaktualnienia lub przekształcenia niniejsza umowa zastępuje umowę dotyczącą 

poprzedniej wersji oprogramowania. Ponadto Licencjobiorca nie może już korzystać z poprzedniej 
wersji oprogramowania. 



14. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI. 

a. Oryginalny dowód posiadania licencji. Jeśli Licencjobiorca uzyskał oprogramowanie 
na urządzeniu, dysku lub innym nośniku, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza 

oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności Microsoft wraz z oryginalną 
kopią oprogramowania. Aby etykieta była ważna, musi być przyklejona do urządzenia lub 

znajdować się na opakowaniu oprogramowania dostarczonym przez producenta urządzenia lub 
osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Etykieta dostarczona oddzielnie jest nieważna. 

Aby udowodnić posiadanie licencji na używanie oprogramowania, Licencjobiorca powinien 
zachować etykietę na urządzeniu lub opakowanie z etykiety. Jeśli urządzeniu towarzyszy więcej 

niż jedna oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności, Licencjobiorca może używać wersji 
oprogramowania określonych na etykietach. 

b. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania Microsoft można uzyskać 
w witrynie www.howtotell.com. 

15. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Licencjobiorca może przekazać oprogramowanie bezpośrednio 
osobie trzeciej tylko z licencjonowanym urządzeniem, Certyfikatem Autentyczności i niniejszą umową. 

Przed otrzymaniem oprogramowania osoba ta musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej 

umowy mają zastosowanie w przypadku przekazywania oprogramowania i korzystania z niego. 
Licencjobiorca nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. 

16. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym 
obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych 

i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. 

W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych 
oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/exporting. 

17. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Aby otrzymać informacje na temat możliwości uzyskania 

pomocy technicznej do oprogramowania, należy skontaktować się z producentem urządzenia lub 
osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie. W tym celu należy skorzystać z numeru działu pomocy 

technicznej podanego w dokumentacji oprogramowania. W przypadku aktualizacji i uzupełnień 
uzyskiwanych bezpośrednio od Microsoft pomoc techniczna jest zapewniana przez Microsoft zgodnie 
z opisem znajdującym się na stronie www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Jeśli 

Licencjobiorca korzysta z oprogramowania nieobjętego właściwą licencją, nie może korzystać z usług 

pomocy technicznej. 

18. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczonymi poniżej postanowieniami 

dotyczącymi rękojmi) wraz ze wszelkimi dodatkowymi postanowieniami (w tym towarzyszącymi 

oprogramowaniu postanowieniami licencyjnymi w postaci drukowanej, które mogą zmieniać lub 
zastępować niektóre lub wszystkie powyższe postanowienia) oraz postanowieniami dotyczącymi 

uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy 
dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 

19. PRAWO WŁAŚCIWE. 

a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, 
wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do 

roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. 
Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony 

praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają 
prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka. 

b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, 

prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

20. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących 

www.howtotell.com
www.microsoft.com/exporting
www.support.microsoft.com/common/international.aspx


stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub 

krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył 
oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy 

ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala. 

21. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Z WYJĄTKIEM 

ROSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZASPOKOJONE PRZEZ PRODUCENTA BĄDŹ OSOBĘ 

LUB FIRMĘ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE, LICENCJOBIORCA NIE MOŻE 

DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD 

WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD NASTĘPCZYCH, SZCZEGÓLNYCH, 
POŚREDNICH LUB PRZYPADKOWYCH. 

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 

udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz 

roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 

odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie 

dozwolonym przez prawo właściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: 

naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat 

poniesionych przez Licencjobiorcę lub 

producent, osoba lub firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft wiedzieli lub powinni byli 

wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. 

Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie 
odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem 

nie dotyczyć Licencjobiorcy. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć 
Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani 

ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 



********************************************************************************** 

OGRANICZONA RĘKOJMIA 

A. OGRANICZONA RĘKOJMIA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, 

a oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, będzie ono działać zasadniczo zgodnie z opisem 
znajdującym się w materiałach Microsoft towarzyszących takiemu oprogramowaniu. 

B. OKRES OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI, BENEFICJENT RĘKOJMI, OKRES OBOWIĄZYWANIA 

DOROZUMIANYCH RĘKOJMI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBEJMUJE 
OPROGRAMOWANIE I UDZIELONA JEST NA OKRES 90 DNI OD DNIA JEGO NABYCIA 

PRZEZ PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ 
GWARANCJI LICENCJOBIORCA OTRZYMA UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE LUB 

OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE, WÓWCZAS BĘDĄ ONE OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ 
PRZEZ OKRES POZOSTAŁY DO JEJ WYGAŚNIĘCIA LUB PRZEZ 30 DNI, W ZALEŻNOŚCI OD 

TEGO, KTÓRY OKRES BĘDZIE DŁUŻSZY. Jeśli Licencjobiorca przekaże oprogramowanie, odbiorcy 

będzie przysługiwać rękojmia na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia. 

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSZELKIE 

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI LUB INNYCH POSTANOWIEŃ 
GWARANCYJNYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA 

NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie 

zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą 
zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, 

ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych 
rękojmi, gwarancji lub zapewnień. 

C. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza rękojmia nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami 
(lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn 

niezależnych od producenta, osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie lub Microsoft. 

D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. PRODUCENT BĄDŹ 
OSOBA LUB FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO 

(i) BEZPŁATNEGO NAPRAWIENIA LUB WYMIANY OPROGRAMOWANIA LUB 

(ii) PRZYJĘCIA OD LICENCJOBIORCY ZWROTU PRODUKTU W ZAMIAN ZA ZWROT 

ZAPŁACONEJ KWOTY (JEŚLI KOSZTY TAKIE ZOSTAŁY PONIESIONE). O FORMIE 
ZADOŚĆUCZYNIENIA DECYDUJE PRODUCENT BĄDŹ OSOBA LUB FIRMA INSTALUJĄCA 

OPROGRAMOWANIE. PRODUCENT BĄDŹ OSOBA LUB FIRMA INSTALUJĄCA 
OPROGRAMOWANIE MOŻE NAPRAWIĆ ALBO WYMIENIĆ UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE 

LUB OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE BĄDŹ ZWRÓCIĆ LICENCJOBIORCY KWOTĘ 

ZAPŁACONĄ ZA POWYŻSZE ELEMENTY, JEŚLI KOSZTY TAKIE ZOSTAŁY PONIESIONE. ABY 
UZYSKAĆ INFORMACJE O ZASADACH ZWROTÓW, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 

PRODUCENTEM BĄDŹ OSOBĄ LUB FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE. JEST TO 
JEDYNE ŚWIADCZENIE NA RZECZ LICENCJOBIORCY, KTÓRE PRZYSŁUGUJE Z TYTUŁU 

NARUSZENIA WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI. 

E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOGĄ 

OGRANICZYĆ PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY 

OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIEJSCOWEGO. 

F. PROCEDURY GWARANCYJNE. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać dostęp do usług 

gwarancyjnych dotyczących oprogramowania, Licencjobiorca powinien skontaktować się 
z producentem lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie. Aby otrzymać zwrot zapłaconej 

kwoty, należy przestrzegać zasad dotyczących zwrotów ustalonych odpowiednio przez producenta lub 

osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. 



G. BRAK INNYCH RĘKOJMI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ 

GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ PRODUCENTA, OSOBĘ LUB FIRMĘ INSTALUJĄCĄ 
OPROGRAMOWANIE ORAZ MICROSOFT. PRODUCENT, OSOBA LUB FIRMA INSTALUJĄCA 

OPROGRAMOWANIE ANI MICROSOFT NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH 
RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W 

ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE PRODUCENT, OSOBA LUB FIRMA 

INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE ORAZ MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ 
WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM 

GWARANCJE Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 
CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAWA OSÓB TRZECICH. Jeśli pomimo niniejszego 

wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu 
dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń 

opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia warunków rękojmi” powyżej w zakresie 

dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. 

H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU 

NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. POWYŻSZA KLAUZULA DOTYCZĄCA 
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MA ZASTOSOWANIE 

W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. 

NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI LICENCJOBIORCA OTRZYMUJE OKREŚLONE PRAWA. 
LICENCJOBIORCY MOGĄ TAKŻE PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, W ZALEŻNOŚCI 

OD PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM STANIE. LICENCJOBIORCY MOGĄ TEŻ 
PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA NA MOCY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO 

KRAJU. 



3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WSKAZANEGO NA KARCIE 

 KLUCZA PRODUKTU 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od 

miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) 
a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania, które (i) zostało 

początkowo zainstalowane na urządzeniu Licencjobiorcy oraz (ii) zostało określone na KARCIE KLUCZA 

PRODUKTU zakupionej przez Licencjobiorcę w celu przekształcenia praw do wersji próbnej na prawa 
bezterminowe. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft: 

aktualizacji, 

uzupełnień, 

usług internetowych oraz 

usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim 

przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. 

JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, NIE 

MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA 
POWINIEN ZWRÓCIĆ KARTĘ KLUCZA PRODUKTU SPRZEDAWCY W CELU UZYSKANIA 
ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY. Jeśli wspomniana kwota nie 

zostanie zwrócona, Licencjobiorca powinien skontaktować się z Microsoft lub podmiotem stowarzyszonym 

Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach 

obowiązujących w tym zakresie w Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
Prosimy odwiedzić witrynę www.microsoft.com/worldwide. W Polsce należy wybrać numer (+48) 

22-594-1000 lub odwiedzić witrynę www.microsoft.com/POLAND/. 

NA ZASADACH OKREŚLONYCH PONIŻEJ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA 

RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA TRANSMISJĘ OKREŚLONYCH INFORMACJI 
O KOMPUTERZE W TRAKCIE PROCESÓW AKTYWACJI I SPRAWDZANIA ORYGINALNOŚCI 

ORAZ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI INTERNETOWYMI. 

LICENCJOBIORCY PRZESTRZEGAJĄCEMU NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH 
PRZYSŁUGUJĄ OPISANE PONIŻEJ PRAWA. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie kopii na urządzenie. 

Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne urządzenia. 

2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. 

a. Jedna kopia na urządzenie. Licencja na oprogramowanie jest na stałe przypisana do 
urządzenia, na którym to oprogramowanie zostało początkowo aktywowane. Urządzenie to jest 

wówczas „licencjonowanym urządzeniem”.  

b. Licencjonowane urządzenie. Licencjobiorca może korzystać jednocześnie wyłącznie z jednej 

kopii oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. 

c. Wydzielanie części składowych. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jeden 
produkt. Licencjobiorca nie może rozdzielać składników i instalować ich na różnych urządzeniach. 

d. Wersje alternatywne. Oprogramowanie może obejmować więcej niż jedną wersję, np. 
32-bitową i 64-bitową. Licencjobiorca może jednocześnie korzystać tylko z jednej wersji. 

3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA. 

a. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do: 

grupowania połączeń, 
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przekierowywania informacji, 

redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do 

oprogramowania lub korzystających z niego 

(niekiedy nazywane „multipleksującym” lub „grupującym”) nie zmniejsza liczby wymaganych 
licencji.  

b. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego 

czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie: 

osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania, oraz 

tymczasowo pobrać je na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe w celu drukowania 

zawartości. 

c. Elementy multimedialne i szablony. Licencjobiorca może mieć dostęp do obrazów 
multimedialnych, obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo i szablonów 
oraz innych form treści („elementy multimedialne”) dostarczonych wraz z oprogramowaniem lub 

w ramach usługi powiązanej z oprogramowaniem. Licencjobiorca może kopiować elementy 

multimedialne, a także korzystać z tych elementów w projektach i dokumentach. Licencjobiorcy 

nie wolno (i) udzielać licencji na kopie elementów multimedialnych ani sprzedawać, ani 
rozpowszechniać kopii elementów multimedialnych ani oddzielnie, ani w ramach produktu, jeśli 

podstawową wartością takiego produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać swoim klientom 
praw do udzielania kolejnych licencji lub dalszego rozpowszechniania elementów 

multimedialnych; (iii) w celach komercyjnych udzielać licencji na elementy multimedialne ani 

rozpowszechniać elementów multimedialnych, które obejmują wizerunki rozpoznawalnych osób 
fizycznych, instytucji rządowych, logo, znaków towarowych lub godeł, ani korzystać z tych typów 

obrazów w sposób, który mógłby sugerować aprobatę produktu, podmiotu lub działalności 
Licencjobiorcy lub powiązanie z nimi; ani (iv) tworzyć utworów obscenicznych lub obelżywych 

przy użyciu elementów multimedialnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/permission. 

d. Korzystanie z technologii wirtualizacji. Zamiast używać oprogramowania bezpośrednio na 

licencjonowanym urządzeniu Licencjobiorca może używać oprogramowania zainstalowanego na 
licencjonowanym urządzeniu w ramach jednego wirtualnego (lub emulowanego w inny sposób) 

systemu sprzętowego. 

e. Dostęp zdalny. Jeden główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać dostęp 

do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu i używać go zdalnie 

z innego urządzenia. Licencjobiorca może zezwolić innym użytkownikom na dostęp do 
oprogramowania w celu uzyskania dla Licencjobiorcy pomocy technicznej. W takim przypadku nie 

są potrzebne dodatkowe licencje. Równoczesne używanie oprogramowania do innych celów przez 
inne osoby w ramach tej samej licencji jest niedozwolone. 

f. Narzędzia projektowe. Oprogramowanie może zawierać narzędzia Microsoft Visual Studio 

Tools for Applications lub inne narzędzia programistyczne. Licencjobiorca może używać wszelkich 
narzędzi projektowych zawartych w oprogramowaniu jedynie w celu projektowania, 

opracowywania, używania i demonstrowania swoich programów wraz z oprogramowaniem. 

g. Wybór Wersji Językowej. Jeśli Licencjobiorcy zapewniono jednorazowy wybór między różnymi 

wersjami językowymi (bez pakietu językowego lub pakietu LIP), Licencjobiorca może korzystać 
wyłącznie z tej jednej wybranej przez Licencjobiorcę wersji językowej. Jeśli Licencjobiorcy nie 

zapewniono wyboru wersji językowej, wersja taka zostanie domyślnie dostosowana do wersji 
językowej systemu operacyjnego posiadanego przez Licencjobiorcę albo (jeśli wersja językowa 

takiego systemu operacyjnego nie jest dostępna) do innej dostępnej wersji językowej. Jeśli 

Licencjobiorca otrzymał pakiet językowy lub pakiet LIP, korzystanie przez Licencjobiorcę 
z różnych wersji językowych nie podlega ograniczeniom. Pakiety językowe i pakiety LIP (ang. 
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Language Interface Pack; pakiet języków interfejsu) zawierają dodatkowe wersje językowe 

oprogramowania. Pakiety językowe i pakiety LIP są integralną częścią oprogramowania i nie 
mogą być używane oddzielnie. 

h. Okres próbny i przekształcenie. Część lub całość oprogramowania może być objęta licencją 
udzieloną na okres próbny. Prawa używania oprogramowania w wersji próbnej wygasają po 

upływie okresu próbnego. Możliwość korzystania z oprogramowania w wersji próbnej oraz 

długość okresu próbnego zostają określone w trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może 
mieć możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na prawa subskrypcyjne lub 

wieczyste. Opcje przekształcenia zostaną przedstawione Licencjobiorcy przed upływem okresu 
próbnego. Jeśli okres próbny upłynie bez dokonania przekształcenia, większość funkcji 

oprogramowania próbnego przestanie działać. W tym czasie Licencjobiorca może nadal otwierać, 
przeglądać i drukować dokumenty, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania w wersji 

próbnej. 

i. Subskrypcja oprogramowania. W przypadku licencji udzielonej na oprogramowanie objęte 
subskrypcją prawa do korzystania z takiego oprogramowania wygasają po upływie okresu 

subskrypcji. Licencjobiorca może mieć możliwość przedłużenia okresu subskrypcji 
lub przekształcenia posiadanej licencji w licencję bezterminową. W przypadku przedłużenia 

okresu subskrypcji Licencjobiorca może nadal używać oprogramowania do czasu upływu takiego 
przedłużonego okresu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o subskrypcji, należy zapoznać się z 

treścią wyświetlaną na ekranie podczas aktywacji oprogramowania lub innymi materiałami 

towarzyszącymi oprogramowaniu. Po wygaśnięciu subskrypcji większość funkcji oprogramowania 
przestanie działać. W tym czasie Licencjobiorca może nadal otwierać, przeglądać i drukować 

dokumenty, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania. 

4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na konkretnym 

urządzeniu oznacza przypisanie oprogramowania do tego urządzenia. Podczas aktywacji za pomocą 
oprogramowania do Microsoft przesyłane są informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje 

te obejmują wersję, język i klucz produktu oprogramowania, wersję licencji na oprogramowanie, 

adres IP urządzenia oraz dane uzyskane z konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. KORZYSTAJĄC Z 

OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH 
INFORMACJI. Jeśli oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, Licencjobiorca ma prawo 

korzystać z wersji oprogramowania zainstalowanej w procesie instalacji do czasu, w którym należy 

dokonać aktywacji. NIEDOKONANIE AKTYWACJI OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE 
LICENCJOBIORCA NIE MA PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PO UPŁYWIE 

TEGO OKRESU. Ma to zapobiec korzystaniu z oprogramowania bez licencji. DZIAŁANIA 
ZMIERZAJĄCE DO OBEJŚCIA LUB POMINIĘCIA AKTYWACJI SĄ NIEDOZWOLONE. 

Licencjobiorca może aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. Aktywacja przez Internet 
lub przez telefon może wiązać się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty za połączenie 

telefoniczne lub internetowe. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje składniki komputera lub 
oprogramowanie, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji. OPROGRAMOWANIE 

AUTOMATYCZNIE PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI AKTYWACJI DO CZASU JEJ 

DOKONANIA. 

5. SPRAWDZANIE ORYGINALNOŚCI. 

a. Oprogramowanie będzie okresowo wymagać pobrania funkcji sprawdzania oryginalności 
oprogramowania. Proces sprawdzania oryginalności ma na celu ustalenie, czy oprogramowanie 

zostało aktywowane oraz czy jest objęte właściwą licencją. Jeśli w wyniku procesu sprawdzania 

oryginalności okaże się, że sprawdzane oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, 
Licencjobiorca będzie mógł korzystać z oprogramowania i jego określonych funkcji, a także 

uzyskiwać dodatkowe korzyści. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx. 
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b. Podczas sprawdzania oryginalności oprogramowania lub po jego zakończeniu do Microsoft mogą 

zostać przesłane informacje o oprogramowaniu oraz urządzeniu, na którym zostało ono 
zainstalowane, a także o wynikach takiej kontroli. Informacje te to np. wersja i klucz produktu 

oprogramowania oraz adres IP licencjonowanego urządzenia. Microsoft nie wykorzystuje 
uzyskanych w ten sposób informacji do identyfikacji Licencjobiorcy ani do kontaktowania się 

z nim. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA 

PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Więcej informacji na temat procesu sprawdzania 
oryginalności oraz danych przesyłanych do Microsoft w trakcie lub po zakończeniu tego procesu 

znajduje się na stronie www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx. 

c. Jeśli w wyniku procesu sprawdzania oryginalności okaże się, że oprogramowanie jest fałszywe, 

nie jest objęte właściwą licencją lub nie jest oryginalnym produktem Office,  

może to mieć wpływ na działanie lub jakość korzystania z oprogramowania. Na przykład  

Microsoft może:  

poinformować Licencjobiorcę, że oprogramowanie nie jest objęte właściwą licencją lub nie 

jest oryginalnym produktem Office. 

Licencjobiorca natomiast może: 

otrzymywać przypomnienia o konieczności uzyskania kopii oprogramowania 

objętego właściwą licencją lub 

być zobowiązany do stosowania się do instrukcji przekazywanych przez Microsoft, aby 

korzystać z oprogramowania lub ponownie je uaktywnić. 

Licencjobiorca może nie być w stanie: 

korzystać ani kontynuować korzystania z oprogramowania lub niektórych jego funkcji ani 

uzyskiwać niektórych aktualizacji lub uaktualnień od Microsoft. 

d. Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania mogą być udostępniane Licencjobiorcy tylko 

w przypadku oprogramowania pochodzącego z Microsoft lub autoryzowanych źródeł. Więcej 
informacji na temat uzyskiwania aktualizacji z autoryzowanych źródeł znajduje się na stronie 
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx. 

6. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. 

Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.  

a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej 
oraz w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office 2010) 

nawiązywane jest połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy 

usług. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzymuje osobnego powiadomienia 
o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca może wyłączyć te 

funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć 
w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office 2010 na stronie 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1045. KORZYSTANIE PRZEZ 

LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ 

NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych w ten sposób 

informacji do identyfikacji Licencjobiorcy ani do kontaktowania się z nim. 

Informacje o komputerze. Funkcje wymienione poniżej korzystają z protokołów internetowych, 
które przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj 

systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, 

a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft 
korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług internetowych. 

Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie 
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odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Przykładami 

wspomnianych funkcji są obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i pomoc 
techniczna. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych umożliwiających 

potwierdzenie tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji 
w standardzie X.509. Mogą być także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr 

oraz sprawdzania integralności i pochodzenia zawartości plików. Oprogramowanie pobiera 

certyfikaty i aktualizuje ich listy odwołania, jeśli są one dostępne za pośrednictwem 
Internetu. 

Obszar roboczy programu SharePoint. Jeśli oprogramowanie obejmuje obszar roboczy 

programu Microsoft SharePoint („Obszar Roboczy Programu SharePoint”), za pośrednictwem 
Obszaru Roboczego Programu SharePoint Licencjobiorca będzie móc komunikować się 

bezpośrednio z innymi osobami przez Internet. Jeśli Licencjobiorca nie może komunikować 

się bezpośrednio z innymi osobami przez Internet, a administrator Licencjobiorcy korzysta 
z należącej do Microsoft infrastruktury serwerów publicznych, komunikaty Licencjobiorcy 

zostaną zaszyfrowane i przesłane za pośrednictwem serwerów Microsoft. Licencjobiorca nie 
może wyłączyć tej usługi, jeśli administrator Licencjobiorcy korzysta z należącej do Microsoft 

infrastruktury serwerów publicznych. 

W ramach Obszaru Roboczego Programu SharePoint niektóre informacje o koncie 
Licencjobiorcy w tym programie oraz o urządzeniu Licencjobiorcy są udostępniane 

zatwierdzonym przez Licencjobiorcę osobom. Na przykład jeśli Licencjobiorca: 

doda kontakt do swojej listy kontaktów, 

dokona importu swojego konta użytkownika w ramach nowego urządzenia, 

zaktualizuje informacje dotyczące swojej tożsamości lub 

prześle zaproszenie do Obszaru Roboczego Programu SharePoint, korzystając z adresu 

URL dotyczącego pliku zaproszenia, 

wówczas informacje o Licencjobiorcy i urządzeniach Licencjobiorcy mogą zostać przesłane 

osobom z listy kontaktów Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca skonfiguruje Obszar Roboczy 
Programu SharePoint tak, aby Obszar ten korzystał z serwerów Microsoft, na serwerach tych 

będą gromadzone informacje o komputerze Licencjobiorcy i kontach użytkowników. 

b. Automatyczna aktualizacja. Oprogramowanie z technologią Click-to-Run może sprawdzać, czy 

Microsoft udostępnił aktualizacje i uzupełnienia do tego oprogramowania. W razie wykrycia takich 

aktualizacji i uzupełnień mogą one być automatycznie pobierane i instalowane na 
licencjonowanym urządzeniu Licencjobiorcy.  

c. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może 
korzystać z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym 

oprogramowaniu. Może także udostępniać te informacje osobom trzecim, w tym m.in. dostawcom 

sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania 
swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. 

d. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług 
internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z 

nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, 
danych, kont lub sieci jest niedozwolone. 

7. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej 

umowy Licencjobiorcy przysługują tylko niektóre prawa do korzystania z funkcji zawartych w wersji 
oprogramowania, na którą uzyskał stosowną licencję. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe 

prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony 



w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy 

prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca 
musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, 

że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie 
może: 

omijać ograniczeń technicznych oprogramowania; 

odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko 

w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to 

zezwala; 

sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub 

dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia; 

udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; 

używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem;  

używać składników oprogramowania do uruchamiania aplikacji, które nie są obsługiwane przez to 

oprogramowanie; 

wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani 

używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. 

8. KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może zamówić lub pobrać zapasową kopię oprogramowania za 

pośrednictwem strony www.microsoft.com/office/backup/. Licencjobiorcy nie wolno rozpowszechniać 
zapasowej kopii oprogramowania. Licencjobiorca może korzystać z takiej kopii wyłącznie w celu 

ponownego instalowania oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. 

9. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub 

sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów 

referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 

10. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) 

lub „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.  

11. OPROGRAMOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH. Z oprogramowania w wersji „dla 

Użytkowników Domowych" Licencjobiorca nie może korzystać w ramach żadnej działalności 
komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody. 

12. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU 

W OKREŚLONYM REGIONIE GEOGRAFICZNYM. Jeśli oprogramowanie zostało oznakowane jako 
przeznaczone do aktywacji w określonym regionie geograficznym, wówczas Licencjobiorca może 

dokonać aktywacji takiego oprogramowania tylko w regionie geograficznym wskazanym na 
opakowaniu oprogramowania lub komputera. Aktywacja oprogramowania poza tym regionem może 

się nie powieść. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących oprogramowania przeznaczonego 

do użytku w określonym regionie geograficznym można znaleźć na stronie 
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397. 

13. UAKTUALNIENIE LUB PRZEKSZTAŁCENIE. Aby dokonać uaktualnienia lub przekształcenia 
oprogramowania, Licencjobiorca musi najpierw uzyskać stosowną licencję na to oprogramowanie. Po 

dokonaniu uaktualnienia lub przekształcenia niniejsza umowa zastępuje umowę dotyczącą 
poprzedniej wersji oprogramowania. Ponadto Licencjobiorca nie może już korzystać z poprzedniej 

wersji oprogramowania. 

14. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI. 

a. Jeśli Licencjobiorca nabył Kartę Klucza Produktu, posiadanie licencji na takie oprogramowanie 

potwierdza oryginalna etykieta certyfikatu autentyczności Microsoft, towarzysząca jej oryginalna 

www.microsoft.com/office/backup/


karta klucza produktu oraz dowód zakupu uzyskany od autoryzowanego dostawcy oryginalnego, 

przesyłanego drogą elektroniczną oprogramowania Microsoft. Aby etykieta była ważna, musi być 
przyklejona do karty klucza produktu. Etykieta dostarczona oddzielnie jest nieważna. Dowód zakupu 

może zostać zweryfikowany na podstawie dokumentacji sprzedawcy. 

b. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania Microsoft można uzyskać 
w witrynie www.howtotell.com. 

15. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Licencjobiorca może przekazać oprogramowanie bezpośrednio 
osobie trzeciej tylko z licencjonowanym urządzeniem, Certyfikatem Autentyczności i niniejszą umową. 

Przed otrzymaniem oprogramowania osoba ta musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej 

umowy mają zastosowanie w przypadku przekazywania oprogramowania i korzystania z niego. 
Licencjobiorca nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. 

16. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym 

obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych 
i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. 

W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych 
oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/exporting. 

17. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla 

oprogramowania zgodnie z opisem znajdującym się na stronie 
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Jeśli Licencjobiorca korzysta 

z oprogramowania nieobjętego właściwą licencją, nie może korzystać z usług pomocy technicznej. 

18. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej rękojmią) wraz z wszelkimi 
dodatkowymi postanowieniami (w tym postanowieniami licencyjnymi w postaci drukowanej, które 

towarzyszą oprogramowaniu i mogą zmieniać lub zastępować niektóre lub wszystkie postanowienia 
zawarte w tym dokumencie) oraz postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług 

internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy 
dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 

19. PRAWO WŁAŚCIWE. 

a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, 
wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do 

roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. 
Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony 

praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają 
prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka. 

b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, 

prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

20. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących 

stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub 
krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył 

oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy 

ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala. 

21. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W NAJSZERSZYM 

ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ODPOWIEDZIALNOŚĆ MICROSOFT, 
PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH MICROSOFT LUB ICH DOSTAWCÓW ZA 

JAKIEKOLWIEK SZKODY BĘDZIE OGRANICZONA JEDYNIE DO WYSOKOŚCI 
KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE, NAWET 

JEŚLI ODSZKODOWANIE TAKIE NIE REKOMPENSUJE POWSTAŁEJ SZKODY. 

LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH 

www.howtotell.com
www.microsoft.com/exporting
www.support.microsoft.com/common/international.aspx


SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, 

SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH. 

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 

udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz 

roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 

odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie 
dozwolonym przez prawo właściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: 

naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat 

poniesionych przez Licencjobiorcę lub 

producent urządzenia, osoba bądź firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft wiedzieli lub 

powinni byli wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. 

Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie 
odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem 

nie dotyczyć Licencjobiorcy. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć 
Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani 

ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 



********************************************************************************** 

OGRANICZONA RĘKOJMIA 

A. OGRANICZONA RĘKOJMIA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, 

oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach 
Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. 

B. OKRES OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI, BENEFICJENT RĘKOJMI, OKRES OBOWIĄZYWANIA 

DOROZUMIANYCH RĘKOJMI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBEJMUJE 
OPROGRAMOWANIE I UDZIELONA JEST NA OKRES JEDNEGO ROKU OD DNIA JEGO 

NABYCIA PRZEZ PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI W CIĄGU TEGO ROKU 
LICENCJOBIORCA OTRZYMA UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE LUB OPROGRAMOWANIE 

ZASTĘPCZE, BĘDĄ ONE OBJĘTE GWARANCJĄ PRZEZ CZAS POZOSTAŁY DO JEJ 
WYGAŚNIĘCIA LUB PRZEZ 30 DNI, JEŚLI OKRES TEN JEST DŁUŻSZY. Jeśli pierwszy 

użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać rękojmia na 

oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia. 

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSZELKIE 

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI LUB INNYCH POSTANOWIEŃ 
GWARANCYJNYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA 

NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie 

zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą 
zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, 

ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych 
rękojmi, gwarancji lub zapewnień. 

C. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza rękojmia nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami 
(lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn 

niezależnych od Microsoft. 

D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. MICROSOFT BEZPŁATNIE 
WYMIENI ALBO NAPRAWI OPROGRAMOWANIE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓC 

NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ OPROGRAMOWANIA, ZWRÓCI WÓWCZAS KWOTĘ 
WIDNIEJĄCĄ NA RACHUNKU ZA OPROGRAMOWANIE. PONADTO MICROSOFT 

BEZPŁATNIE NAPRAWI ALBO WYMIENI UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE 

I OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓC ICH NAPRAWIĆ 
ANI WYMIENIĆ, ZWRÓCI LICENCJOBIORCY EWENTUALNIE ZAPŁACONĄ ZA NIE KWOTĘ. 

ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY, LICENCJOBIORCA MUSI ODINSTALOWAĆ 
OPROGRAMOWANIE I ZWRÓCIĆ MICROSOFT WSZYSTKIE NOŚNIKI WRAZ 

Z DOTYCZĄCYMI TEGO OPROGRAMOWANIA MATERIAŁAMI I DOWODEM NABYCIA. JEST 

TO JEDYNE ŚWIADCZENIE NA RZECZ LICENCJOBIORCY, KTÓRE PRZYSŁUGUJE Z TYTUŁU 
NARUSZENIA WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI. 

E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOGĄ 
OGRANICZYĆ PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY 

OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIEJSCOWEGO. 

F. PROCEDURY GWARANCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania 

dowodu zakupu oprogramowania. 

1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na 
temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, 

należy skontaktować się z Microsoft: 

pod numerem telefonu (800) MICROSOFT; 

pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 

98052-6399, USA lub 



odwiedzając stronę www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Europa, Środkowy Wschód i Afryka. Jeśli nabyli Państwo w Europie, na Środkowym 

Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Microsoft Ireland 
Operations Limited. Aby wnieść roszczenie oparte na niniejszej gwarancji, powinni Państwo 

skontaktować się albo z: 

Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia, albo z 

Przedstawicielem Microsoft w swoim kraju (prosimy odwiedzić witrynę 

www.microsoft.com/worldwide). W Polsce należy wybrać numer (+48) 22-594-1000 lub 

odwiedzić witrynę www.microsoft.com/POLAND/. 

3. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką. 

W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim 

Wschodem i Afryką Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym 
Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie 

www.microsoft.com/worldwide). 

G. BRAK INNYCH RĘKOJMI. OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ 

UDZIELANĄ PRZEZ MICROSOFT. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH 
WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM 

PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA DOROZUMIANE 

GWARANCJE Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 
CELU I BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia 

Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu 
dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń 

opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia warunków rękojmi” powyżej w zakresie 

dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. 

H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU 

NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. POWYŻSZA KLAUZULA DOTYCZĄCA 
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MA ZASTOSOWANIE 

W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. 

NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI LICENCJOBIORCA OTRZYMUJE OKREŚLONE PRAWA. 
LICENCJOBIORCY MOGĄ TAKŻE PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, W ZALEŻNOŚCI 

OD PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM STANIE. LICENCJOBIORCY MOGĄ TEŻ 
PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA NA MOCY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO 

KRAJU. 
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