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WAŻNE! NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ DOKUMENTU 

 

O ile niniejsza Umowa Licencyjna nie zostanie zastąpiona podpisaną przez Licencjobiorcę i Esri umową licencyjną, 

Esri wyraża wolę udzielenia Licencjobiorcy licencji na swoje Produkty, pod warunkiem że Licencjobiorca 

zaakceptuje wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie Licencyjnej. Licencjobiorca powinien 

dokładnie zapoznać się z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej. Licencjobiorcy nie wolno 

korzystać z Produktów bez wyrażenia zgody na postanowienia i warunki Umowy Licencyjnej. Jeśli Licencjobiorca 

nie akceptuje postanowień i warunków w podanym brzmieniu, powinien kliknąć opcję „Nie akceptuję Umowy 

Licencyjnej” poniżej. W takim przypadku może zażądać zwrotu wniesionych opłat. 

 

UMOWA LICENCYJNA 

(E204 07/06/2016) 

 

Niniejsza Umowa Licencyjna została zawarta przez licencjobiorcę („Licencjobiorca”) i Environmental Systems Research 

Institute, Inc. („Esri”), spółkę założoną według prawa stanu Kalifornia, z siedzibą pod adresem 380 New York Street, 

Redlands, California 92373-8100 USA. 

 

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ 

 

ARTYKUŁ 1 — DEFINICJE 

 

Definicje. Terminy użyte w niniejszej Umowie Licencyjnej mają następujące znaczenie: 

 

a. „Kody Autoryzacyjne” oznaczają wszelkie klucze, numery autoryzacyjne, kody umożliwiające dostęp, 

poświadczenia logowania, kody aktywacyjne, tokeny, nazwy użytkowników kont i hasła lub inne mechanizmy 

wymagane w celu korzystania z Produktu. 

b. „Beta” oznacza wszelkie wersje alfa, beta lub wersje przedprodukcyjne („prerelease”) Produktu. 

c. „Korzystanie na zasadzie Komercyjnego Dostawcy Usług Aplikacyjnych” lub „Korzystanie na zasadzie 

Komercyjnego ASP” oznacza uzyskiwanie przychodów dzięki udostępnianiu Oprogramowania lub Online Services 

poprzez Aplikację o Wartości Dodanej, np. przez pobieranie opłat za subskrypcję, usługi lub jakiegokolwiek innego 

rodzaju transakcje albo uzyskiwanie przychodów reklamowych większych niż okazjonalne. 

d. „Treści” oznacza dane, obrazy, fotografie, animacje, pliki wideo, pliki audio, tekst, mapy, bazy danych, modele 

danych, arkusze kalkulacyjne, interfejsy użytkownika, aplikacje użytkowe oraz Narzędzia Dewelopera. 

e. „Dane” oznaczają zbiory danych elektronicznych będące własnością Esri lub osób trzecich, w tym m.in. 

geograficzne dane wektorowe, raporty danych rastrowych lub skojarzone atrybuty tabelaryczne, powiązane z 

Oprogramowaniem, Platformą E-learningową i Online Services lub oferowane niezależnie. 

f. „Licencja Wdrożeniowa” oznacza licencję, która umożliwia Licencjobiorcy udzielenie osobom trzecim sublicencji 

na wybrane Oprogramowanie oraz powiązane Kody Autoryzacyjne. 

g. „Dokumentacja” oznacza wszelką dokumentację referencyjną dla użytkownika, dostarczaną wraz z 

Oprogramowaniem. 

h. „Online Services” oznaczają dowolny system geoprzestrzenny dostępny w Internecie, w tym aplikacje oraz 

powiązane interfejsy API, z wyłączeniem Danych lub Treści, udostępniany przez Esri lub licencjodawców Esri, 

służący do przechowywania i publikowania map, danych oraz innego typu informacji, a także do zarządzania nimi 

i korzystania z nich. 

i. „Dokumenty Zamówienia” oznaczają ofertę sprzedaży, zamówienie zakupu oraz inne dokumenty identyfikujące 

Produkty zamawiane przez Licencjobiorcę. 

j. „Licencja Bezterminowa” oznacza licencję umożliwiającą nieograniczone w czasie korzystanie z wersji Produktu, 

za którą uiszczone zostały stosowane opłaty licencyjne, chyba że Esri albo Licencjobiorca dokona wypowiedzenia 

licencji zgodnie z niniejszą Umową Licencyjną. 
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k. „Produkty” oznaczają Oprogramowanie, materiały dostępne na Platformie E-learningowej, Dane, Online Services 

oraz Dokumentację, na które udzielona zostaje licencja na warunkach określonych w niniejszej Umowie 

Licencyjnej. 

l. „Próbki” oznaczają kod próbny, próbne aplikacje, dodatki i próbne rozszerzenia Produktów. 

m. „Platforma E-learningowa” oznacza zbiór materiałów edukacyjnych dotyczących platformy ArcGIS, 

umożliwiających naukę w tempie dogodnym dla kursanta, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem 

witryny internetowej Esri Training. 

n. „Kredyty Usług” oznaczają jednostki wymienne, przyznawane wraz z subskrypcją Online Services w wysokości 

określonej w Dokumencie Zamówienia. Każdy Kredyt Usług uprawnia Licencjobiorcę do skorzystania z określonej 

liczby Online Services, przy czym liczba ta zależy od rodzaju wykorzystanych Online Services. W miarę 

korzystania z Online Services Kredyty Usług są automatycznie odejmowane z konta Licencjobiorcy, do chwili 

wyczerpania dostępnej liczby Kredytów Usług. 

o. „Oprogramowanie” oznacza całość lub dowolną część technologii oprogramowania należącej do Esri, 

z wyłączeniem Danych, do której uzyskano dostęp lub którą pobrano ze strony internetowej autoryzowanej przez 

Esri, lub którą dostarczono na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie; w tym kopie zapasowe, aktualizacje, 

dodatki service pack, łaty, poprawki i dozwolone kopie scalone. 

p. „Licencja Okresowa” oznacza licencję na Produkt lub na dostęp do Produktu, udzielaną na określony czas („Okres”) 

lub udzielaną na zasadzie subskrypcji lub transakcji. 

q. „Aplikacja o Wartości Dodanej” oznacza aplikację utworzoną przez Licencjobiorcę do użytku w połączeniu z 

autoryzowanym korzystaniem z dowolnego Oprogramowania, dowolnych Danych lub Online Services. 

 

ARTYKUŁ 2 — PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

 

Produkty są przedmiotem licencjonowania, a nie sprzedaży. Prawa do Produktów oraz wszystkich kopii przysługują Esri oraz 

licencjodawcom Esri i są chronione przez prawo Stanów Zjednoczonych, odpowiednie międzynarodowe regulacje prawne, 

traktaty i konwencje dotyczące własności intelektualnej oraz praw własnościowych, w tym także objęte są ochroną prawną 

jako tajemnice handlowe. Licencjobiorca dołoży wszelkich starań w celu zabezpieczenia Produktów przed ich 

nieautoryzowanym używaniem, powielaniem, rozpowszechnianiem i publikowaniem. Wszelkie prawa, które nie zostały 

wyraźnie przyznane w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej, pozostają prawami zastrzeżonymi wyłącznie na rzecz Esri 

i licencjodawców Esri. Dotyczy to także prawa do zmiany i ulepszania Produktów. 

 

ARTYKUŁ 3 — UDZIELENIE LICENCJI 

 

3.1 Udzielenie licencji. Esri udziela Licencjobiorcy osobistej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji wyłącznie na 

korzystanie z Produktów określonych w odpowiednich Dokumentach Zamówienia i Dokumentacji: (i) za które uiszczono 

odpowiednie opłaty licencyjne; (ii) zgodnie z niniejszą Umową Licencyjną oraz konfiguracją zamówioną przez 

Licencjobiorcę lub zgodnie z autoryzacją udzieloną przez Esri lub autoryzowanego Dystrybutora Esri; oraz (iii) na 

odpowiedni Okres lub, w przypadku gdy żaden Okres nie został określony lub nie ma zastosowania, do chwili 

wypowiedzenia zgodnie z Artykułem 5. Oprócz postanowień zawartych w Artykule 4 „Zakres Korzystania” do 

poszczególnych Produktów mają także zastosowanie postanowienia Załącznika 1 — „Zakres Korzystania” (E300). 

Dodatek 1, Dodatek 2, Dodatek 3 i Dodatek 4 łącznie stanowią Załącznik 1 – Zakres korzystania (E300) i są dostępne także 

na stronie http://www.esri.com/legal/software-license. Uzupełnienia mają zastosowanie wyłącznie do Produktów wyraźnie 

oznaczonych w Uzupełnieniu. Załącznik 1 — „Zakres Korzystania” (E300) zawiera Uzupełnienia dotyczące następujących 

typów Produktów, które na mocy tego odwołania stanowią integralną część niniejszej Umowy Licencyjnej: 

 

a. Oprogramowanie. Warunki korzystania z konkretnego Oprogramowania są określone w Dodatku 1. 

b. Dane. Warunki korzystania z Danych są określone w Dodatku 2. 

c. Online Services. Warunki korzystania z Online Services są określone w Dodatku 3. 

d. Programy Ograniczonego Korzystania. Warunki korzystania z licencji w ramach programów niekomercyjnych, non 

profit, edukacyjnych lub innego rodzaju programów ograniczonego korzystania zostały określone w Uzupełnieniu 4. 

 

3.2 Ewaluacja i licencje Beta. Produkty nabyte w ramach licencji ewaluacyjnych lub w ramach programu Beta są 

przeznaczone wyłącznie do celów ewaluacji i testowania, a nie do użytku komercyjnego. Wszelkie tego typu używanie 

będzie miało miejsce na odpowiedzialność Licencjobiorcy, a Produkty nie są objęte wsparciem ze strony Esri lub 

dystrybutora. 

 

http://www.esri.com/legal/software-license


 
 

E204 (Polish) 

      

Strona 3 z 9 07/06/2016 

      
 

ARTYKUŁ 4 — ZAKRES KORZYSTANIA 

 

4.1 Dozwolone sposoby korzystania 

 

a. W odniesieniu do dostarczonych mu Produktów Licencjobiorca może: 

 

1. Zainstalować oraz przechowywać je na elektronicznych urządzeniach służących do przechowywania danych; 

2. Sporządzać ich kopie archiwizacyjne oraz rutynowe kopie zapasowe; 

3. Instalować nowsze wersje Oprogramowania i korzystać z nich równocześnie z zastępowaną wersją, w rozsądnym 

okresie przejściowym, który nie przekroczy sześciu (6) miesięcy, o ile liczba wdrożeń którejkolwiek z wersji nie 

przekracza liczby licencji Licencjobiorcy; po tym okresie Licencjobiorca nie będzie korzystać z większej łącznej 

liczby kopii Oprogramowania niż to określa liczba licencji posiadanych przez Licencjobiorcę; 

4. Przenieść Oprogramowanie w licencjonowanej konfiguracji na komputer zastępczy oraz 

5. Dystrybuować do osób trzecich Oprogramowanie oraz wszelkie powiązane z nim Kody Autoryzacyjne wymagane 

do korzystania z Licencji Wdrożeniowej. 

 

b. Korzystanie na zasadzie Komercyjnego Dostawcy Usług Aplikacyjnych. Licencjobiorca może używać Produktu 

w ramach Korzystania na zasadzie Komercyjnego ASP, jeśli (i) uzyska licencję na Korzystanie na zasadzie 

Komercyjnego ASP, lub (ii) jest organizacją rządową lub non profit, która prowadzi strony internetowe lub oferuje 

usługi internetowe na zasadzie uzyskania zwrotu poniesionych kosztów albo w celach niedochodowych. 

c. Licencjobiorca może dostosowywać Oprogramowanie do własnych potrzeb przy użyciu: (i) języków makr lub 

skryptowych, (ii) opublikowanego interfejsu programowania aplikacji (API) lub (iii) bibliotek kodu źródłowego lub 

obiektowego, z zastrzeżeniem, że dostosowanie może mieć miejsce wyłącznie w zakresie opisanym w Dokumentacji. 

d. Licencjobiorca może kopiować i tworzyć produkty pochodne Dokumentacji dostarczonej w formacie cyfrowym oraz 

z nich korzystać, a następnie powielać, wyświetlać i dystrybuować przystosowaną do własnych potrzeb Dokumentację 

wyłącznie na użytek wewnętrzny Licencjobiorcy. Fragmenty Dokumentacji dostarczonej w formacie cyfrowym, scalone 

z innym oprogramowaniem lub z dokumentacją drukowaną lub cyfrową, podlegają warunkom niniejszej Umowy 

Licencyjnej. Licencjobiorca załączy następujące informacje dotyczące prawa autorskiego, zaświadczające o prawach 

własnościowych Esri i licencjodawców Esri: „Części niniejszego dokumentu zawierają własność intelektualną Esri 

i licencjodawców Esri oraz są wykorzystywane na mocy licencji. Copyright © [wstawić właściwe daty z materiałów 

źródłowych] Esri oraz licencjodawcy Esri. Wszelkie prawa zastrzeżone”. 

e. Komponenty czcionek. Ze wszystkich czcionek dostarczonych wraz z Produktem można korzystać w ramach 

autoryzowanego korzystania z Produktów. Czcionek Esri można także używać oddzielnie do drukowania danych 

wyjściowych utworzonych przy pomocy Produktów. Dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania przez osoby trzecie 

z czcionek zawartych w Produkcie zostały określone w pliku czcionek. 

f. Zapewnienie dostępu dla konsultanta lub kontrahenta. Esri przyznaje Licencjobiorcy prawo do zezwolenia konsultantom 

lub kontrahentom Licencjobiorcy na korzystanie z Produktów, o ile (i) Licencjobiorca będzie korzystać z Produktów 

wyłącznie na swoją rzecz, (ii) Licencjobiorca będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przez 

konsultantów i kontrahentów postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej oraz (iii) konsultanci i kontrahenci zaprzestaną 

korzystania z Produktów po zakończeniu wykonywania prac na rzecz Licencjobiorcy. Uzyskiwanie dostępu do 

Produktów lub korzystanie z nich przez konsultantów lub kontrahentów w celach innych niż na rzecz Licencjobiorcy jest 

zabronione. 

g. Licencjobiorca może wykorzystywać, kopiować, powielać, publikować, publicznie wyświetlać i redystrybuować wśród 

osób trzecich obrazy map i raporty zawierające obrazy map wygenerowane w ramach korzystania z Produktów Esri 

w formie wydruku lub w statycznym formacie elektronicznym (np. PDF, GIF, JPEG) z zastrzeżeniem ograniczeń 

sformułowanych w niniejszej Umowie Licencyjnej, przy założeniu, że Licencjobiorca dołączy do tych obrazów map 

informacje o źródle ich pochodzenia, w których wskaże Esri lub stosownych licencjodawców Esri jako źródło części 

Danych wykorzystanych do wygenerowania tych obrazów map. Wszelkie dane przekazane lub użyte przez Licencjobiorcę 

w ramach korzystania z Produktów, które nie są Danymi, są i pozostaną własnością Licencjobiorcy lub licencjodawców 

Licencjobiorcy. 

 

4.2 Niedozwolone sposoby korzystania. Z wyjątkiem zakresu, w jakim prawo właściwe zakazuje niniejszych ograniczeń 

lub je uchyla, lub przypadków określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej, Licencjobiorca nie może: 
 

a. Sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, sublicencjonować, pożyczać, przydzielać Produktów, ani oddawać 

Produktów do użytku w określonych, regularnie powtarzających się odstępach czasu (ang. time-share); 
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b. Korzystać z Produktów na zasadzie Komercyjnego ASP lub biura świadczącego usługi dla osób trzecich; 

c. Dawać osobom trzecim bezpośredniego dostępu do Produktów, aby osoby te mogły bezpośrednio korzystać 

z Produktu, tworzyć własne aplikacje GIS i inne rozwiązania w połączeniu z tym Produktem; 

d. Dystrybuować wśród osób trzecich Oprogramowania, materiałów Platformy E-learningowej, Danych lub Online 

Services w całości ani w części, w tym m.in. rozszerzeń, komponentów lub bibliotek DLL; 

e. Dystrybuować Kodów Autoryzacyjnych wśród osób trzecich; 

f. Odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Produktów; 

g. Podejmować żadnych prób obejścia środków technicznych, kontrolujących dostęp do Produktów lub korzystanie 

z nich; 

h. Przechowywać, zapisywać w pamięci podręcznej, używać, przekazywać, dystrybuować lub udzielać sublicencji 

na Treści ani w inny sposób korzystać z Produktów w sposób naruszający prawa Esri lub osób trzecich, łącznie 

z prawami własności intelektualnej, prawami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, prawami 

antydyskryminacyjnymi oraz wszelkimi innymi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi; 

i. Usuwać ani zacierać jakichkolwiek informacji na temat praw patentowych, praw autorskich, praw do znaków 

towarowych bądź praw własnościowych przysługujących Esri (lub licencjodawcom Esri) ani informacji zawartych 

w Produkcie, danych wyjściowych z Produktu, plikach metadanych czy stronach atrybucyjnych w wersji online lub 

wydrukowanej Danych i Dokumentacji dostarczonych w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej, czy też do nich 

dołączonych; 

j. Odłączać ani używać osobno poszczególnych części lub komponentów Oprogramowania, Platformy E-

learningowej, Online Services ani Danych; 

k. Włączać żadnej części Produktu do produktów lub usług konkurujących z Produktem; 

l. Publikować lub w inny sposób udostępniać wyników testów porównawczych przeprowadzanych na wersjach Beta 

bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Esri i licencjodawców Esri; lub 

m. Wykorzystywać, zawierać, modyfikować, dystrybuować, udostępniać ani łączyć żadnego kodu komputerowego 

dostarczonego z Produktem w sposób, który poddałby ten kod albo jakąkolwiek część Produktu warunkom licencji 

dotyczących otwartego kodu źródłowego, w tym licencji wymagającej, aby kod komputerowy był (i) ujawniony 

w formie kodu źródłowego osobom trzecim, (ii) oddany w licencjonowanie osobom trzecim w celu stworzenia 

produktów pochodnych albo (iii) redystrybuowany osobom trzecim bez żadnej opłaty. 
 

ARTYKUŁ 5 — OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE 
 

Niniejsza Umowa Licencyjna wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania jej warunków przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca 

może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę Licencyjną lub licencję na dowolny Produkt, po uprzednim 

poinformowaniu Esri na piśmie. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę Licencyjną lub każdą licencję w związku 

z istotnym naruszeniem warunków umowy, które nie zostanie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od przekazania stronie 

naruszającej pisemnej informacji zawiadamiającej o naruszeniu, z wyjątkiem istotnego naruszenia warunków Umowy 

Licencyjnej, którego nie można naprawić; w takim przypadku wypowiedzenie ma charakter natychmiastowy. 

Po wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej wszelkie licencje przyznane w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej także zostają 

wypowiedziane. Po wypowiedzeniu licencji lub niniejszej Umowy Licencyjnej Licencjobiorca (i) zaniecha dostępu do danego 

Produktu oraz korzystania z niego; (ii) wyczyści wszystkie foldery pamięci podręcznej Online Services po stronie klienta 

oraz (iii) odinstaluje, usunie i zniszczy wszystkie kopie odnośnych Produktów, będących w posiadaniu lub pod kontrolą 

Licencjobiorcy, jak również wszelkie ich modyfikacje lub połączone fragmenty utrwalone w dowolnej formie, a także sporządzi 

i dostarczy Esri lub dystrybutorowi Esri dowody potwierdzające przeprowadzenie tych działań. 
 

ARTYKUŁ 6 — OGRANICZONE GWARANCJE I ZASTRZEŻENIA 

 

6.1 Ograniczone gwarancje. O ile nie określono inaczej w niniejszym artykule 6, Esri gwarantuje, że przez okres 

dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wydania przez Esri Kodu Autoryzacyjnego umożliwiającego korzystanie 

z Oprogramowania i Online Services: (i) w zwykłych warunkach korzystania i obsługi niezmodyfikowane Oprogramowanie 

i Online Services będą działać zasadniczo zgodnie z opublikowaną Dokumentacją oraz (ii) nośniki, na których dostarczono 

Oprogramowanie, będą wolne od wad materiałowych i w zakresie wykonania. 

 

6.2 Zastrzeżenie szczególne. TREŚCI, DANE, PRÓBKI, POPRAWKI, ŁATY, UAKTUALNIENIA, ONLINE SERVICES 

DOSTARCZANE BEZPŁATNIE, MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ ORAZ 

OPROGRAMOWANIE EWALUACYJNE I BETA DOSTARCZANE SĄ W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ 

ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI. 
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6.3 Zastrzeżenie dotyczące Internetu. STRONY WYRAŹNIE OŚWIADCZAJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE INTERNET 

SKUPIA SIECI PRYWATNE I PUBLICZNE ORAZ ŻE: (i) INTERNET NIE STANOWI BEZPIECZNEJ 

INFRASTRUKTURY, (ii) STRONY NIE MAJĄ KONTROLI NAD INTERNETEM, ORAZ (iii) ŻADNA ZE STRON 

NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, ZGODNIE Z DEFINICJĄ PRAWA, WYNIKŁE WSKUTEK 

DZIAŁANIA LUB ZAPRZESTANIA DZIAŁANIA INTERNETU LUB Z POWODU WPROWADZENIA 

POTENCJALNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INTERNETU, KTÓRE MOGĄ OGRANICZAĆ DZIAŁANIE 

ONLINE SERVICES LUB GO ZABRANIAĆ. 

 

6.4 Zastrzeżenie ogólne. POZA WYMIENIONYMI POWYŻEJ WYRAŹNYMI, OGRANICZONYMI GWARANCJAMI, 

ESRI NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ORAZ NIE PODEJMUJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, 

WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI DO 

SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, INTEGRACJI SYSTEMU ORAZ NIENARUSZANIA 

PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. ESRI NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKTY SPEŁNIĄ POTRZEBY 

LICENCJOBIORCY ANI ŻE KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z PRODUKTÓW BĘDZIE PRZEBIEGAĆ 

BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW, W SPOSÓB ODPORNY NA BŁĘDY (FAULT-TOLERANT) LUB NIEPOWODUJĄCY 

USZKODZEŃ (FAIL-SAFE), ANI ŻE WSZELKIE NIEZGODNOŚCI MOGĄ BYĆ LUB BĘDĄ POPRAWIONE. 

PRODUKTY NIE SĄ PROJEKTOWANE, WYTWARZANE I PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W ŚRODOWISKACH 

LUB ZASTOSOWANIACH, W KTÓRYCH USTERKI PROGRAMÓW MOGĄ PROWADZIĆ BEZPOŚREDNIO DO 

ŚMIERCI, KALECTWA ALBO DO POWAŻNYCH STRAT MIENIA LUB SZKÓD ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

LICENCJOBIORCA NIE POWINIEN STOSOWAĆ SIĘ DO PROPOZYCJI TRASY, KTÓRA WYDAJE SIĘ 

RYZYKOWNA, NIEBEZPIECZNA LUB NIEZGODNA Z PRAWEM. ZA WSZELKIE TAKIE UŻYWANIE 

ODPOWIADA LICENCJOBIORCA I PONOSI ZA NIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ JEGO KOSZTY. 

 

6.5 Wyłączny środek naprawczy. W przypadku naruszenia przez Esri ograniczonych gwarancji określonych w artykule 6, 

wyłączny środek naprawczy przysługujący Licencjobiorcy oraz całkowita odpowiedzialność Esri będą ograniczać się, według 

uznania Esri, do: (i) wymiany wszelkich wadliwych nośników; (ii) naprawy, skorygowania lub obejścia problemu dotyczącego 

Oprogramowania lub Online Services, zgodnie z zasadami określonymi w Programie wsparcia Esri lub programie wsparcia 

autoryzowanego dystrybutora, odpowiednio do sytuacji; lub (iii) zwrotu opłat licencyjnych, uiszczonych przez Licencjobiorcę 

za Oprogramowanie lub Online Services, które nie spełniają ograniczonej gwarancji Esri, pod warunkiem że Licencjobiorca 

odinstaluje, usunie i zniszczy wszystkie kopie Oprogramowania lub Dokumentacji, zaprzestanie korzystania z Online Services 

oraz sporządzi i dostarczy Esri lub autoryzowanemu dystrybutorowi dowód przeprowadzenia tych działań. 
 

ARTYKUŁ 7 — OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

7.1 Wyłączenie pewnych rodzajów odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ESRI, AUTORYZOWANEGO 

DYSTRYBUTORA ESRI LUB LICENCJODAWCÓW ESRI WZGLĘDEM LICENCJOBIORCY W ŻADNYM 

PRZYPADKU NIE BĘDZIE OBEJMOWAĆ KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, 

UTRACONYCH ZYSKÓW, NIEDOKONANYCH SPRZEDAŻY ANI NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, INWESTYCJI, JAK RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK 

DZIAŁALNOŚCIĄ, UTRATY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ WSZELKICH SZKÓD POŚREDNICH, 

SZCZEGÓLNYCH, NIEPRZEWIDZIANYCH ORAZ WTÓRNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY 

LICENCYJNEJ LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH, A TAKŻE SPOWODOWANYCH PRZEZ KORZYSTANIE Z 

PRODUKTÓW — BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB POWSTANIA SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD PRZYJĘTEJ TEORII 

ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAK RÓWNIEŻ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ESRI, AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 

ESRI LUB LICENCJODAWCY ESRI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKÓD TEGO 

RODZAJU. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE 

ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. 
 

7.2 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 8 — 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA NARUSZENIE, CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

ESRI ORAZ AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA ESRI, WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY 

LICENCYJNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM WSZELKICH PRZYCZYN JAKIEGOKOLWIEK POWÓDZTWA, W TYM 

MIĘDZY INNYMI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI 

W ZAKRESIE ZANIEDBANIA), PEŁNEJ, NARUSZENIA GWARANCJI, WPROWADZENIA W BŁĄD LUB INNEJ, 

NIE BĘDZIE PRZEKRACZAŁA KWOT ZAPŁACONYCH ESRI PRZEZ LICENCJOBIORCĘ NA PODSTAWIE 
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NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ ZA KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW ALBO USŁUGI WSPARCIA, KTÓRE 

STAŁY SIĘ PRZYCZYNĄ POWÓDZTWA. 
 

7.3 Zastosowanie wyłączeń i ograniczeń. Ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia opisane w niniejszej Umowie 

Licencyjnej będą obowiązywać bez względu na to, czy Produkty bądź inne produkty lub usługi dostarczone przez Esri lub 

autoryzowanego dystrybutora Esri zostały zaakceptowane przez Licencjobiorcę. Strony uznają, że Esri lub autoryzowany 

dystrybutor Esri ustalili opłaty oraz zawarli niniejszą Umowę Licencyjną w oparciu o wyłączenia i ograniczenia 

odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie Licencyjnej oraz że zarówno opłaty, jak i wyłączenia i ograniczenia 

odzwierciedlają rozkład ryzyka między stronami, a także stanowią zasadniczą podstawę umowy między stronami. 

POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO 

ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. 

 

POWYŻSZE GWARANCJE, OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ BYĆ NIEWAŻNE W NIEKTÓRYCH 

SYSTEMACH PRAWNYCH ORAZ MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ 

PRAWO WŁAŚCIWE W SYSTEMIE PRAWNYM OBOWIĄZUJĄCYM LICENCJOBIORCĘ. LICENCJOBIORCY 

MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA KTÓRYCH, ZGODNIE Z PRAWEM, NIE MOŻNA UCHYLIĆ 

ANI SIĘ ZRZEC. ESRI NIE MA NA CELU OGRANICZENIA W ŻADNYM STOPNIU NIEDOZWOLONYM PRZEZ 

PRAWO UDZIELONYCH LICENCJOBIORCY GWARANCJI ANI PRZYSŁUGUJĄCEGO MU 

ZADOŚĆUCZYNIENIA. 

 

ARTYKUŁ 8 — ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA NARUSZENIE 

 

8.1 Esri przejmie od Licencjobiorcy odpowiedzialność cywilną oraz w sposób opisany poniżej dokona na rzecz 

Licencjobiorcy stosownej rekompensaty z tytułu jakichkolwiek strat, zobowiązań, kosztów lub wydatków, w tym 

uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikłych z wszelkich powództw, roszczeń, w tym roszczeń procesowych osób 

trzecich, opartych na twierdzeniu, że korzystając na mocy licencji z Oprogramowania, Platformy E-learningowej lub Online 

Services, Licencjobiorca narusza patenty, prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych, o ile: 

 

a. Licencjobiorca niezwłocznie pisemnie poinformuje Esri o zgłoszonym roszczeniu. 

b. Licencjobiorca dostarczy dokumenty opisujące zarzucane naruszenia. 

c. Esri będzie sprawować pełną kontrolę nad prowadzeniem sprawy oraz wszelkimi działaniami i negocjacjami 

związanymi z obroną lub zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia. 

d. Licencjobiorca będzie w uzasadniony sposób współpracował z obroną w zakresie dotyczącym powództwa, 

na prośbę oraz na koszt Esri. 

 

8.2 Jeśli okaże się, że Oprogramowanie, Platforma E-learningowa lub Online Services rzeczywiście naruszają zarejestrowane w 

Stanach Zjednoczonych patenty, prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego, Esri na własny koszt może: (i) uzyskać 

prawa licencyjne na dalsze używanie Oprogramowania, Platformy E-learningowej lub Online Services przez Licencjobiorcę lub 

(ii) zmodyfikować te elementy Oprogramowania, Platformy E-learningowej lub Online Services, którym zarzucono naruszenie, 

zachowując przy tym zasadnicze podobieństwo funkcjonalności Oprogramowania, Platformy E-learningowej lub Online 

Services. Jeżeli żadna z powyższych możliwości nie jest uzasadniona z handlowego punktu widzenia, wówczas licencja zostanie 

wypowiedziana, natomiast Licencjobiorca przestanie uzyskiwać dostęp do Online Services stanowiących podstawę roszczenia 

oraz odinstaluje i zwróci do Esri lub autoryzowanego dystrybutora Esri wszystkie elementy stanowiące podstawę roszczenia. 

Całość zobowiązań Esri ograniczy się wówczas do przejęcia odpowiedzialności Licencjobiorcy zgodnie z Rozdziałem 8.1. 

Ponadto (i) Esri lub autoryzowany dystrybutor Esri zwróci opłaty za Licencje Bezterminowe uiszczone przez Licencjobiorcę za 

elementy stanowiące podstawę roszczenia, z uwzględnieniem podstawowej amortyzacji liniowej, w okresie pięciu (5) lat, licząc 

od początkowej daty dostawy, oraz (ii) w odniesieniu do Licencji Okresowych i usług wsparcia — zwróci niewykorzystaną 

część uiszczonych przez Licencjobiorcę opłat. 

 

8.3 Esri nie ma obowiązku zapewnienia Licencjobiorcy obrony ani zapłaty jakichkolwiek kosztów, odszkodowań lub kosztów 

obsługi prawnej związanych z roszczeniami lub żądaniami dotyczącymi bezpośredniego naruszenia lub przyczynienia się do 

naruszenia poprzez (i) połączenie Oprogramowania, Platformy E-learningowej lub Online Services z produktem, procesem lub 

systemem niedostarczonym przez Esri lub nieokreślonym przez Esri w Dokumentacji; (ii) znaczącą modyfikację 

Oprogramowania, Platformy E-learningowej lub Online Services przez osobę inną niż Esri lub kontrahenci działający w imieniu 

Esri; (iii) kontynuowanie korzystania z Oprogramowania, Platformy E-learningowej lub Online Services po dokonaniu 
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modyfikacji mającej na celu uniknięcie naruszenia lub korzystanie z Oprogramowania, Platformy E-learningowej lub Online 

Services po żądaniu zwrotu ze strony Esri zgodnie z punktem 8.2. 

 

8.4. W POWYŻSZYM ARTYKULE OKREŚLONO CAŁOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ESRI ORAZ AUTORYZOWANEGO 

DYSTRYBUTORA ESRI Z TYTUŁU NARUSZENIA LUB DOMNIEMANEGO NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH. 

 

ARTYKUŁ 9 — POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

9.1. Przyszłe aktualizacje. Korzystanie z Produktów licencjonowanych na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej podlega 

postanowieniom i warunkom zawartym w niniejszej Umowie Licencyjnej. Nowe lub zaktualizowane Produkty mogą 

wymagać dodatkowych lub zmienionych warunków korzystania w ramach obowiązującej wówczas Umowy Licencyjnej Esri. 

Esri udostępni nowe lub zmienione warunki korzystania pod adresem http://www.esri.com/legal/software-license lub 

powiadomi Licencjobiorcę o takich zmianach. 

 

9.2 Ograniczenia eksportowe. Każda ze stron będzie przestrzegać wszystkich przepisów prawa właściwego w zakresie 

eksportu, w tym przepisów Export Administration Regulations (EAR) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, 

International Traffic in Arms Regulations (ITAR) Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych i innych właściwych 

przepisów dotyczących eksportu. Licencjobiorca nie będzie eksportować, reeksportować, odsprzedawać, przekazywać, 

wydawać ani w żaden inny sposób zbywać w całości lub w części Produktów do krajów objętych embargiem przez Stany 

Zjednoczone ani do podmiotów lub osób znajdujących się na „czarnych listach”, ani nie będzie zapewniać tym krajom, 

podmiotom lub osobom możliwości dostępu, przesyłania i używania Produktów, chyba że będzie to zgodne z 

obowiązującymi wówczas w Stanach Zjednoczonych przepisami prawa dotyczącymi eksportu. Licencjobiorca nie będzie 

korzystać z Produktów do opracowywania, projektowania, produkcji, wykorzystywania ani tworzenia pocisków rakietowych 

ani broni nuklearnej, chemicznej ani biologicznej bez stosownego zezwolenia ze strony administracji Stanów Zjednoczonych. 

Licencjobiorca bezzwłocznie powiadomi pisemnie Esri, jeśli jakikolwiek agencja lub jednostka administracji Stanów 

Zjednoczonych odmówi Licencjobiorcy licencji eksportowych, zawiesi je lub cofnie. 

 

9.3 Siła wyższa. Strona nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej w okresie, w którym takie niewykonanie lub opóźnione 

wykonanie wynika z przyczyn będących poza uzasadnioną kontrolą tej strony. Przyczyny takie obejmują między innymi 

zdarzenia losowe, konflikty zbrojne, strajki lub spory zbiorowe, ataki cybernetyczne, przepisy ustawowe lub wykonawcze 

oraz wszelkie inne działania siły wyższej. 

 

9.4 Przegląd zgodności. Licencjobiorca będzie prowadzić dokładną i kompletną ewidencję związaną z przestrzeganiem 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej. Esri lub autoryzowany dystrybutor Esri może przeprowadzić 

przegląd zgodności tej ewidencji nie wcześniej niż po siedmiu (7) dniach roboczych od przesłania pisemnego powiadomienia 

o zamiarze dokonania tego przeglądu, lub wyznaczyć niezależną osobę trzecią do przeprowadzenia przeglądu zgodności w 

imieniu Esri lub autoryzowanego dystrybutora Esri. Licencjobiorca niezwłocznie skoryguje wszelkie uchybienia stwierdzone 

podczas przeglądu zgodności. Esri ani dystrybutor Esri nie może przeprowadzić przeglądu zgodności Licencjobiorcy w ciągu 

dwunastu (12) miesięcy od zakończenia wcześniejszego przeglądu zgodności, który nie wykazał istotnych uchybień po 

stronie Licencjobiorcy. 

 

9.5 Podatki, opłaty i koszty transportu. Kwoty opłat licencyjnych wskazane Licencjobiorcy nie uwzględniają żadnych 

stosownych podatków i opłat, w tym w szczególności podatku od sprzedaży, podatku obrotowego, podatku od wartości 

dodanej (VAT), ceł, opłat lub taryf importowych oraz kosztów transportu i przeładunku. 

 

9.6 Brak dorozumianych zrzeczeń. Zaniechanie przez stronę egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej 

Umowy Licencyjnej nie będzie uważane za odstąpienie strony od takiego postanowienia lub zrzeczenie się przez stronę 

prawa do egzekwowania tego lub innego postanowienia w przyszłości. 

 

9.7 Rozdzielność postanowień. Strony wyrażają zgodę, aby w przypadku, gdy okaże się, że którekolwiek postanowienie 

niniejszej Umowy Licencyjnej jest z jakichkolwiek powodów niewykonalne, zostało ono przekształcone wyłącznie 

w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wywołania pierwotnie zamierzonych skutków prawnych. 

 

http://www.esri.com/legal/software-license
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9.8 Następcy prawni i cesjonariusze. Licencjobiorca nie będzie cedował, sublicencjonował ani przenosił swoich praw 

lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Esri 

i autoryzowanego dystrybutora Esri, a wszelkie tego typu działania podejmowane przez Licencjobiorcę bez takiej zgody 

zostaną uznane za nieważne. Niniejsza Umowa Licencyjna będzie wiążąca dla odpowiednich następców prawnych i 

cesjonariuszy stron niniejszej Umowy Licencyjnej. Niezależnie od powyższych postanowień, kontrahent rządowy, który 

ma dostarczyć Produkty w ramach kontraktu rządowego, może przenieść niniejszą Umowę Licencyjną i nabyte w celu 

dostawy Produkty na swoich klientów rządowych, po pisemnym powiadomieniu Esri, pod warunkiem, że ów klient 

rządowy zaakceptuje warunki niniejszej Umowy Licencyjnej. 

 

9.9 Przetrwanie postanowień. Postanowienia artykułów 2, 5, 6, 7, 8 i 9 niniejszej Umowy Licencyjnej będą obowiązywać 

również po jej wygaśnięciu lub wypowiedzeniu. 

 

9.10 Świadczenia nieodszkodowawcze. Licencjobiorca zgadza się z tym, że jakiekolwiek naruszenie przez niego warunków 

niniejszej Umowy Licencyjnej może spowodować nieodwracalne szkody i że w przypadku takiego naruszenia, poza 

dochodzeniem środków naprawczych przewidzianych prawem, Esri lub autoryzowany dystrybutor Esri mają prawo domagać 

się wydania nakazu lub zakazu sądowego lub domagać się innych świadczeń nieodszkodowawczych w sądzie właściwym 

miejscowo, bez wymogu złożenia zabezpieczenia lub poręczenia lub udowodnienia szkody, jako warunku przyznania 

świadczenia. 

 

9.11 Amerykański Licencjobiorca rządowy. Produkty są przedmiotami komercyjnymi, wytworzonymi nakładem 

prywatnym i dostarczonymi Licencjobiorcy na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli Licencjobiorca jest jednostką 

administracji Stanów Zjednoczonych lub kontrahentem administracji Stanów Zjednoczonych, Esri udziela Licencjobiorcy 

licencji na Produkty na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej zgodnie z postanowieniami Federal Acquisition Regulation 

(FAR), podpunkt 12.211/12.212/12.213, Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), podpunkt 227.7202 

lub równorzędnymi stosownymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej lub technologii wytworzonej nakładem 

prywatnym. Licencja na Dane i Treści Esri jest udzielana zgodnie z podpunktem 227.7202 DFARS regulującym udzielanie 

licencji na komercyjne oprogramowanie komputerowe w odniesieniu do transakcji zawieranych zgodnie z przepisami 

DFARS, ponieważ elementy te zawierają Oprogramowanie lub Online Services, są powiązane z Oprogramowaniem lub 

Online Services lub są dostarczane do użytku wraz z Oprogramowaniem lub Online Services. Produkty podlegają 

ograniczeniom i niniejsza Umowa Licencyjna ściśle określa zasady modyfikacji, powielania, wprowadzania na rynek, 

wyświetlania, ujawniania oraz korzystania z Produktów przez Licencjobiorcę, a także wydajność tych Produktów. 

Postanowienia licencyjne niezgodne z prawem federalnym nie mają zastosowania. Amerykański Licencjobiorca rządowy 

może przekazać Oprogramowanie do dowolnego ze swoich obiektów, do których przekazuje komputery z zainstalowanym na 

nich Oprogramowaniem. W przypadku, gdy jakikolwiek sąd, arbitraż lub komisja uzna, że Licencjobiorca ma większe prawa 

do jakiejkolwiek części Produktów zgodnie z obowiązującym prawem o zamówieniach publicznych, prawa takie będą 

dotyczyły jedynie wskazanych części. 

 

9.12 Prawo właściwe, arbitraż 

 

a. Licencjobiorcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, posiadłościach i terytoriach USA. Niniejsza Umowa Licencyjna 

podlega przepisom prawnym obowiązującym w Stanie Kalifornia oraz powinna być zgodnie z nimi interpretowana, bez 

odnoszenia się do zasad rozstrzygania kolizji systemów prawnych, z tym wyjątkiem, że prawo federalne USA będzie 

mieć zastosowanie w kwestiach dotyczących własności intelektualnej oraz korzystania przez amerykańskie agencje 

rządowe. Z wyjątkiem postanowień artykułu 9.10, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej lub 

powstałe w związku z jej realizacją lub naruszeniem jej postanowień, niemożliwe do rozstrzygnięcia na drodze 

negocjacji, podlegają ostatecznemu polubownemu rozstrzygnięciu Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, 

zgodnie z przyjętymi przez to Stowarzyszenie zasadami arbitrażu handlowego. O wydanie orzeczenia na podstawie 

decyzji arbitra można zwrócić się do sądu właściwej jurysdykcji.Jeśli Licencjobiorcą jest amerykańska agencja rządowa, 

niniejsza Umowa Licencyjna podlega przepisom ustawy z 1978 roku o sporach wynikających z umów (Contract 

Disputes Act) wraz ze zmianami (41 USC 601–613), która to ustawa zastępuje postanowienia dotyczące arbitrażu, 

o których jest mowa w niniejszym akapicie.Niniejsza Umowa Licencyjna nie podlega Konwencji Organizacji Narodów 

Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów, a jej zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. 

b. Pozostali Licencjobiorcy. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 9.10, wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą 

Umową Licencyjną lub naruszeniem jej postanowień, niemożliwe do rozstrzygnięcia na drodze negocjacji, podlegają 

ostatecznemu rozstrzygnięciu zgodnie z zasadami arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego (1) arbitra 

wyznaczonego zgodnie z tymi zasadami. Językiem arbitrażu będzie język angielski. Postępowanie arbitrażowe odbędzie 
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się w uzgodnionym miejscu. Niniejsza Umowa Licencyjna nie podlega Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 

o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów, a jej zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. Każda ze stron 

udostępni na żądanie drugiej stronie posiadane dokumenty oraz świadków odnoszących się do najważniejszych 

aspektów sporu. 

 

9.13 Wsparcie. Wsparcie kwalifikujących się Produktów polega na dostarczaniu aktualizacji oraz na innych świadczeniach, 

takich jak dostęp do serwisu technicznego, określonych w obowiązujących aktualnie zasadach wsparcia oprogramowania 

Esri lub dystrybutora Esri. 

 

9.14 Informacje zwrotne. Esri może w dowolny sposób wykorzystać wszelkie informacje zwrotne, sugestie i prośby 

dotyczące ulepszenia Produktu, dostarczone Esri przez Licencjobiorcę. 

 

9.15 Patenty.Licencjobiorcy nie wolno występować o przyznanie patentów lub innych praw o podobnym charakterze, 

obowiązujących na całym świecie, dotyczących rozwiązań, w których zawarto lub których podstawą są technologie lub 

usługi Esri, ani też zezwalać innym użytkownikom na takie występowanie. Niniejszy wyraźny zakaz występowania o patenty 

nie będzie miał zastosowania do oprogramowania i technologii Licencjobiorcy, chyba że w zakresie, w jakim technologia lub 

usługi Esri lub jakakolwiek ich część stanowią część zastrzeżenia patentowego lub przykładu zastosowania przedstawionego 

we wniosku patentowym lub innym podobnym wniosku. 

 

9.16 Całość umowy. Niniejsza Umowa Licencyjna, łącznie z włączonymi do niej dokumentami, jest wyrazem wyłącznego 

i pełnego porozumienia między stronami co do jej przedmiotu oraz zastępuje wszelkie poprzednie umowy licencyjne, 

porozumienia i uzgodnienia zawarte w tej sprawie między stronami. Dodatkowe lub sprzeczne warunki określone 

w jakichkolwiek zamówieniach zakupu, fakturach lub innych standardowych dokumentach wymienianych między Stronami 

w procesie zamówienia, inne niż opisy produktu, ilości, ceny i instrukcje dotyczące dostawy, są nieważne i nie mają mocy. 

Zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy Licencyjnej muszą mieć wyłącznie formę pisemną z podpisami każdej ze stron. 

 

.
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ZAŁĄCZNIK 1 

ZAKRES KORZYSTANIA 

(E300 04/11/2016) 

 

UZUPEŁNIENIE 1 

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 

(E300-1) 

 

Niniejsze Uzupełnienie zawierające Warunki Korzystania z Oprogramowania („Uzupełnienie 1”) określa warunki, na jakich 

Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania, oraz stanowi integralną część ewentualnie podpisanej przez 

Licencjobiorcę ramowej umowy licencyjnej lub Umowy Licencyjnej znajdującej się pod adresem 

http://www.esri.com/legal/software-license (odpowiednio „Umowa Licencyjna”). W przypadku sprzeczności z Ogólnymi 

Postanowieniami i Warunkami Umowy Licencyjnej niniejsze Uzupełnienie 1 ma charakter rozstrzygający. 

 

 

ROZDZIAŁ 1 — DEFINICJE 

 

Oprogramowanie może być oferowane w następujących rodzajach licencji przedstawionych w stosownych ofertach 

sprzedaży, zamówieniach lub innych dokumentach określających Produkty zamawiane przez Licencjobiorcę: 

 

1. „Licencja Sieciowa” oznacza licencję umożliwiającą zainstalowanie i korzystanie z Produktu na komputerach 

sieciowych z zastrzeżeniem, że liczba użytkowników korzystających jednocześnie z Produktu nie może przekroczyć 

liczby nabytych licencji. Licencja Sieciowa uprawnia do utrzymywania pasywnych instancji oprogramowania do 

zarządzania Licencjami Sieciowymi w trybie awaryjnym (failover), w osobnym środowisku systemu operacyjnego, 

w celu tymczasowego wsparcia w trybie awaryjnym. 

2. „Licencja Wdrożeniowa na Serwer” oznacza licencję o pełnym zakresie korzystania, która uprawnia Licencjobiorcę 

do zainstalowania Oprogramowania i korzystania z niego na wszelkie sposoby dozwolone w Umowie Licencyjnej 

oraz w sposób opisany w Dokumentacji. 

3. „Licencja na Serwer Deweloperski” oznacza licencję, która uprawnia Licencjobiorcę do zainstalowania i 

korzystania z Oprogramowania w celu tworzenia i testowania Aplikacji o Wartości Dodanej, na zasadach 

określonych w Dokumentacji. 

4. „Oprogramowanie Klienckie Esri” oznacza aplikacje ArcGIS Runtime, program ArcGIS for Desktop oraz aplikacje 

ArcGIS API for Flex. 

5. „Pakiet Treści Esri” oznacza cyfrowy plik zawierający treści dotyczące mapy bazowej ArcGIS Online (np. kafle 

mapy rastrowej, zobrazowania, dane wektorowe) wyodrębnione z usług ArcGIS Online Basemap Services. 

6.  „Nazwany Użytkownik” oznacza pracownika, agenta, konsultanta lub kontrahenta Licencjobiorcy, któremu 

Licencjobiorca przypisał unikatowe poświadczenie zabezpieczonego logowania nazwanego użytkownika, 

umożliwiające dostęp do Produktu w celu korzystania z funkcji zarządzanych takim poświadczeniem w ramach 

Produktu dla wyłącznej korzyści Licencjobiorcy. W przypadku zastosowań edukacyjnych Nazwanymi 

Użytkownikami mogą być zarejestrowani studenci. 

7. „Licencja Bezterminowa” oznacza licencję umożliwiającą nieograniczone w czasie korzystanie z wersji Produktu, 

za którą uiszczone zostały stosowne opłaty licencyjne, chyba że na mocy niniejszej Umowy Esri albo 

Licencjobiorca dokona wypowiedzenia licencji. 

8. „Użytek Osobisty” oznacza korzystanie do celów osobistych i niekomercyjnych przez indywidualnego 

Użytkownika. Użytek Osobisty wyklucza korzystanie na rzecz osób trzecich, w tym jednostek komercyjnych, 

edukacyjnych, rządowych lub non-profit. 

9. „Licencja Pojedyncza” oznacza licencję, która upoważnia Licencjobiorcę, aby zezwolił jednemu autoryzowanemu 

użytkownikowi końcowemu na zainstalowanie i korzystanie z Produktu na pojedynczym komputerze, do 

korzystania przez tego użytkownika końcowego na komputerze, na którym Produkt został zainstalowany. 

Licencjobiorca może zezwolić temu jednemu użytkownikowi końcowemu na sporządzenie drugiej kopii w celu 

korzystania zeń na komputerze przenośnym, wyłącznie przez tego użytkownika końcowego, pod warunkiem, że 

http://www.esri.com/legal/software-license
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tylko jedna (1) kopia Produktu jest używana w danym momencie. Żaden inny użytkownik końcowy nie może 

używać Produktów udostępnionych w ramach tej samej licencji w tym samym czasie, w jakimkolwiek innym celu. 

10. „Licencja na Serwer Pośredniczący” oznacza licencję, która uprawnia Licencjobiorcę do zainstalowania 

Oprogramowania i korzystania z niego w następujących celach: tworzenie i testowanie Aplikacji o Wartości 

Dodanej oraz pamięci podręcznych map, wykonywanie testów akceptacyjnych przez użytkowników, testowanie 

wydajności, testowanie obciążenia oprogramowania firm trzecich, przygotowywanie nowych aktualizacji danych 

komercyjnych oraz przeprowadzanie szkoleń, na zasadach określonych w Dokumentacji. Z Aplikacji o Wartości 

Dodanej oraz pamięci podręcznych map można korzystać na Serwerach Deweloperskich oraz Serwerach 

Wdrożeniowych. 

11. „Licencja Okresowa” oznacza licencję na Produkt lub na dostęp do Produktu, udzielaną na określony czas („Okres”) 

lub udzielaną na zasadzie subskrypcji lub transakcji. 
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ROZDZIAŁ 2 — SZCZEGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 

 

Poniższa tabela przedstawia Produkty Esri, do których mają zastosowanie, oprócz ogólnych warunków korzystania 

określonych w Ogólnych Postanowieniach i Warunkach Umowy Licencyjnej, szczególne warunki korzystania. Dodatkowe 

warunki korzystania zostały wymienione bezpośrednio pod tabelą. Odnośniki do nich, w postaci numerów w nawiasach, 

znajdują się bezpośrednio za nazwą każdego Produktu wymienionego w poniższej tabeli (w niektórych przypadkach 

dodatkowe warunki korzystania można znaleźć w osobnym Uzupełnieniu, zgodnie z podaną informacją): 

 

Produkty desktopowe 

▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard lub Basic) 

(26; Uzupełnienie 2, przypis 1; Uzupełnienie 2, 

przypis 6) 

▪    ArcGIS Earth (65; Uzupełnienie 2, przypis 1) 

▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; Uzupełnienie 2, 

przypis 1) 

▪ ArcGIS for AutoCAD (20) 

▪ ArcPad (12; 13; Uzupełnienie 2, przypis 1; 

Uzupełnienie 2, przypis 2) 

▪ ArcReader (20; Uzupełnienie 2, przypis 1) 

▪ Esri Business Analyst (Uzupełnienie 2, przypis 1; 

Uzupełnienie 2, przypis 4) 

▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54; Uzupełnienie 2, 

przypis 1) 

▪ ArcGIS for iOS, ArcGIS for Windows Phone, ArcGIS 

for Android (Uzupełnienie 2, przypis 1) 

▪ ArcGIS do Użytku Osobistego (Uzupełnienie 2, 

przypis 1) 

 

Produkty serwerowe 

▪ ArcGIS for Server 

– Workgroup (28; 29; 30; 32; 38, 39; 

Uzupełnienie 2, przypis 1; Uzupełnienie 2, 

przypis 6) 

– Enterprise (31; 38; 39; Uzupełnienie 2, przypis 1; 

Uzupełnienie 2, przypis 6) 

– z infrastrukturą wirtualnej chmury (10; 

Uzupełnienie 3 — Warunki Wspólne) 

▪ Rozszerzenie ArcGIS for Server 

– ArcGIS for INSPIRE (Uzupełnienie 2, przypis 1) 

– ArcGIS for Maritime: Server (2) 

▪ Esri Business Analyst for Server 

– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39; Uzupełnienie 2, 

przypis 1; Uzupełnienie 2, przypis 4) 

– Enterprise (31; 39; Uzupełnienie 2, przypis 1; 

Uzupełnienie 2, przypis 4) 

▪ Portal for ArcGIS (21; 31; Uzupełnienie 2, przypis 1) 

▪ Esri Tracking Server (31) 

Narzędzia Dewelopera 

▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19) 

▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac 

OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [dla 

komputerów osobistych], Windows Phone, Windows 

Store), Qt lub WPF (16; 19; Uzupełnienie 2, 

przypis 1) 

▪ ArcGIS Runtime Standard for Android, iOS, Java, 

Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows 

[dla komputerów osobistych], Windows Phone, 

Windows Store), Qt lub WPF (15; 18; Uzupełnienie 2, 

przypis 1) 

▪ ArcGIS Engine Developer Kit i Rozszerzenia (16, 19; 

22, 26) 

▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux i Rozszerzenia 

(15; 22; 26; Uzupełnienie 2, przypis 1; 

Uzupełnienie 2, przypis 6) 

▪ ArcGIS Web Mapping (łącznie z ArcGIS API for 

JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS 

API for Microsoft Silverlight) (15; 16, 64; 66; 

Uzupełnienie 2, przypis 1) 

▪ Esri Business Analyst Server Developer 

(Uzupełnienie 2, przypis 1; Uzupełnienie 2, przypis 4) 

▪ Esri Developer Network (EDN): Oprogramowanie i 

Dane (24; 26; Uzupełnienie 2, przypis 6) 

▪ Esri File Geodatabase API (47) 

 

Produkty Powiązane 

▪ ArcGIS for Transportation Analytics (1; 

Uzupełnienie 2, przypis 1; Uzupełnienie 2, przypis 2; 

Uzupełnienie 2, przypis 11) 

Inne 

▪ Navigator for ArcGIS (14) 

 

Przypisy: 

 

▪ Wspomniane dodatkowe warunki korzystania nie mają zastosowania do Licencjobiorcy, który nie nabywa licencji na 

żaden Produkt z powyższej tabeli. 

▪ Dodatkowe warunki korzystania z poszczególnych Produktów MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE do Produktów 

oznaczonych w powyższej tabeli odnośnikiem w postaci numeru. 

▪ O ile odpowiedni Dokument Zamówienia nie stanowi inaczej, korzystanie z rozszerzeń Oprogramowania jest 

dopuszczalne w takim samym zakresie, jaki został określony w odniesieniu do odpowiadającego im Oprogramowania. 
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Dodatkowe Warunki Korzystania z powyższych Produktów: 

 

1. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania, Danych oraz z Online Services zawartych w ArcGIS for 

Transportation Analytics wyłącznie w celu bezpośredniego wsparcia działań związanych z flotą. Korzystanie z 

ArcGIS for Transportation Analytics lub poszczególnych komponentów stanowiących część ArcGIS for 

Transportation Analytics w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. Ograniczenie to nie ma zastosowania do konta 

ArcGIS Online dla Organizacji zawartego w ArcGIS for Transportation Analytics. Z konta ArcGIS Online dla 

Organizacji można korzystać do wszelkich celów zgodnych z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej. 

2. Oprogramowania nie można używać w nawigacji. 

3. Licencjonowane wyłącznie do Użytku Osobistego. 

 4–9. Zastrzeżone. 

10. Licencjobiorca dostarczy informacje lub inne materiały związane z jego treściami (wraz z kopiami aplikacji 

klienckich) na uzasadnioną prośbę Esri, mającą na celu zweryfikowania stosowania się Licencjobiorcy do 

warunków niniejszej Umowy Licencyjnej. Esri może monitorować zewnętrzne interfejsy (np. porty), na których 

udostępniane są treści Licencjobiorcy, w celu zweryfikowania stosowania się Licencjobiorcy do warunków 

niniejszej Umowy Licencyjnej. Licencjobiorca nie będzie blokował lub zakłócał takiego monitorowania, jednak 

Licencjobiorca może korzystać z technologii szyfrowania lub zapory sieciowej w celu ochrony swoich treści. W 

uzasadnionych przypadkach Licencjobiorca będzie współpracował z Esri w zidentyfikowaniu źródła jakiegokolwiek 

problemu z usługami ArcGIS for Server w infrastrukturze wirtualnej chmury, który można będzie przypisać 

treściom Licencjobiorcy lub jakimkolwiek materiałom użytkowników, pozostającym pod kontrolą Licencjobiorcy. 

11. Aplikacje utworzone za pomocą oprogramowania AppStudio for ArcGIS Standard podlegają warunkom korzystania 

z oprogramowania ArcGIS Runtime Standard. 

12. Oprogramowania można używać do celów nawigacji jedynie w połączeniu z ArcLogistics. 

13. „Licencja Podwójna” oznacza, że Oprogramowanie może być zainstalowane na komputerze stacjonarnym i 

jednocześnie używane na osobistym asystencie cyfrowym (PDA) lub komputerze podręcznym, o ile z 

Oprogramowania korzysta w danym momencie wyłącznie jedna (1) osoba. 

14. Oprogramowania można używać do celów nawigacji. 

15. Licencjonowany jako Licencja Wdrożeniowa na zasadach określonych w Artykule 3 Rozdziale 3.1 Ogólnych 

Postanowień i Warunków Umowy Licencyjnej. 

16. Licencjobiorca może korzystać z SDK lub API do tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do dystrybuowania 

tych Aplikacji o Wartości Dodanej wśród swoich użytkowników końcowych i udzielania licencji na ich 

użytkowanie w dowolnym miejscu nieobjętym zakazem na podstawie przepisów eksportowych, na zasadach 

określonych w Artykule 3 Rozdziale 3.1 Ogólnych Postanowień i Warunków Umowy Licencyjnej. 

17. Zastrzeżony. 

18. Licencja Wdrożeniowa odnosi się do danej Aplikacji o Wartości Dodanej na danym komputerze. 

19. Licencja nie może być używana w celu tworzenia internetowych Aplikacji o Wartości Dodanej lub Aplikacji o 

Wartości Dodanej na serwerze. 

20. Licencjobiorca może powielać i dystrybuować Oprogramowanie, jeśli zaistnieją wszystkie następujące warunki: 

 

a. Oprogramowanie jest powielane i dystrybuowane w całości; 

b. Umowa licencyjna została dołączona do każdej kopii Oprogramowania i chroni je w tym samym stopniu co 

niniejsza Umowa Licencyjna, a odbiorca zgadza się na przyjęcie warunków umowy licencyjnej; 

c. Wszelkie informacje o prawie autorskim i znakach towarowych zostały powielone; i 

d. Korzystanie z Oprogramowania odbywa się bez uiszczania żadnej opłaty. 

 

21. Użytkownik może tworzyć Aplikacje o Wartości Dodanej, z których mogą korzystać Nazwani Użytkownicy 

produktów ze strony Licencjobiorcy. 

 

 a. Licencjobiorca nie może wbudować w Aplikacje o Wartości Dodanej poświadczeń logowania Nazwanych 

Użytkowników. Licencjobiorca nie może wbudować Poświadczeń Logowania w Aplikacje o Wartości Dodanej 

ani ich w Aplikacjach o Wartości Dodanej wykorzystywać. Aplikacje o Wartości Dodanej wymagają 

poświadczeń logowania Nazwanych Użytkowników. 

22. a. Użytkownik końcowy musi być licencjobiorcą Oprogramowania ArcGIS Engine for Windows/Linux lub innej 

wersji Oprogramowania ArcGIS for Desktop (Basic, Standard lub Advanced), aby uzyskać prawo do 

korzystania z aplikacji ArcGIS Engine na jednym (1) komputerze; oraz 
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b. Rozszerzeń ArcGIS Engine dla systemów Windows/Linux nie wolno używać w połączeniu z 

Oprogramowaniem ArcGIS for Desktop w celu korzystania z Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine. 

Jeden użytkownik może mieć wiele Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine zainstalowanych na 

jednym (1) komputerze, wyłącznie do własnego użytku. 

23. Zastrzeżony. 

24. Oprogramowanie EDN może być używane wyłącznie do celów tworzenia, testowania i demonstrowania 

prototypowych Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do tworzenia pamięci podręcznych map. Z Aplikacji o Wartości 

Dodanej oraz pamięci podręcznych map można korzystać na Serwerach Pośredniczących oraz Serwerach 

Wdrożeniowych. Oprogramowanie serwerowe i Dane wchodzące w skład EDN mogą być zainstalowane na wielu 

komputerach i używane przez dowolnych deweloperów EDN Licencjobiorcy. Pozostałe Oprogramowanie EDN 

licencjonowane jest jako Licencja Pojedyncza. 

25. Zastrzeżony. 

26. Rozmiar danych Licencjobiorcy w geobazie ArcSDE Personal Edition ograniczony jest do dziesięciu (10) 

gigabajtów. 

27. Zastrzeżony. 

28. Korzystanie jest ograniczone do dziesięciu (10) jednoczesnych użytkowników końcowych korzystających z 

aplikacji innych niż aplikacje ArcGIS for Server. Ograniczenie to dotyczy także korzystania z Oprogramowania 

ArcGIS for Desktop, Oprogramowania ArcGIS Engine oraz aplikacji osób trzecich, które łączą się bezpośrednio z 

jakąkolwiek geobazą danych ArcGIS for Server. Liczba połączeń z aplikacji internetowych nie jest ograniczona. 

29. Oprogramowanie może być używane wyłącznie z obsługiwaną wersją SQL Server Express. Obsługiwane wersje są 

wymienione w wymaganiach systemowych produktu na stronie internetowej Esri. 

30. Korzystanie jest ograniczone do dziesięciu (10) gigabajtów danych Licencjobiorcy. 

31. Nadmiarowe instalacje Serwerowego Oprogramowania Esri są dozwolone dla zastosowań awaryjnych, jednak 

nadmiarowe Oprogramowanie może zostać uruchomione tylko w czasie, gdy główna instalacja jest niesprawna. 

Nadmiarowe instalacje Oprogramowania pozostaną uśpione, gdy instalacja główna lub jakakolwiek inna instalacja 

nadmiarowa będzie działa poprawnie, z wyjątkiem okresu konserwacji systemu i aktualizacji baz danych. 

32. Nie zezwala się na nadmiarową instalację Oprogramowania dla zastosowań awaryjnych (failover). 

 33–37. Zastrzeżone. 

38. Rozszerzenie ArcGIS 3D Analyst for Server, stanowiące część ArcGIS for Server Standard (Workgroup lub 

Enterprise) może być używane jedynie do tworzenia pamięci podręcznych danych globów lub publikowania 

dokumentów globów jako usług ArcGIS Globe Service. Nie zezwala się na korzystanie z rozszerzenia 

Oprogramowania ArcGIS 3D Analyst for Server z ArcGIS for Server Standard w jakimkolwiek innym celu. 

39. Żadnej funkcji edytowania, zawartej w ArcGIS for Server nie można używać z ArcGIS for Server Basic 

(Workgroup lub Enterprise). 

 40–46. Zastrzeżone. 

47. Licencjobiorca może tworzyć Aplikacje o Wartości Dodanej oparte na Esri File Geodatabase API i dystrybuować je 

wśród swoich użytkowników końcowych. 

 48–53. Zastrzeżone. 

54. Wdrożenia ArcGIS for Windows Mobile są licencjonowane do korzystania z Oprogramowaniem ArcGIS for Server 

Enterprise (Advanced lub Standard), ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, 

Standard, Basic) oraz Aplikacjami o Wartości Dodanej ArcGIS Engine. 

 55–63. Zastrzeżone. 

64. Aplikacji o Wartości Dodanej do wdrażania w sieci należy używać w połączeniu z innymi Produktami Esri. W 

połączeniu z Aplikacjami o Wartości Dodanej można używać także technologii osób trzecich, o ile te Aplikacje o 

Wartości Dodanej są zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri. 

65. Oprogramowanie może być używane wyłącznie w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z 

oprogramowaniem ArcGIS Earth można używać także technologii osób trzecich, o ile oprogramowanie ArcGIS 

Earth jest zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri. 

66. W przypadku aplikacji desktopowych każda licencja odnosi się do organizacji. Dla celów niniejszej licencji, 

organizacja jest równoznaczna z głównym zarejestrowanym unikatowym identyfikatorem domeny. Domena 

oznacza nazwę domeny internetowej zarejestrowaną w rejestrze nazw domen. W przypadku przyklad.com — 

przyklad.com jest unikatowym identyfikatorem domeny. Podobnie w przypadku przyklad.com.xx (gdzie xx oznacza 

krajową domenę najwyższego poziomu) unikatowym zarejestrowanym identyfikatorem domeny jest 

przyklad.com.xx. Aplikacje stacjonarne typu desktop mogą być używane przez każdego pracownika organizacji o 

głównym, unikatowym zarejestrowanym identyfikatorze domeny. Liczba aplikacji, które można utworzyć i wdrożyć 

w organizacji, jest nieograniczona. 
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UZUPEŁNIENIE 2 

WARUNKI KORZYSTANIA Z DANYCH 

(E300-2) 

 

Niniejsze Uzupełnienie zawierające Warunki Korzystania z Danych („Uzupełnienie 2”) określa warunki korzystania z 

Danych przez Licencjobiorcę, oraz stanowi integralną część ewentualnie podpisanej przez Licencjobiorcę ramowej umowy 

licencyjnej lub Umowy Licencyjnej, znajdującej się pod adresem http://www.esri.com/legal/software-license (odpowiednio 

„Umowa Licencyjna”). W przypadku sprzeczności z Ogólnymi Postanowieniami i Warunkami Umowy Licencyjnej niniejsze 

Uzupełnienie 2 ma charakter rozstrzygający. Esri zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymienionych poniżej 

warunków korzystania z Danych w każdym momencie. W przypadku Danych licencjonowanych na mocy subskrypcji, 

Licencjobiorca może anulować subskrypcję za pisemnym zawiadomieniem Esri lub zaprzestać korzystania z Danych, 

odpowiednio do sytuacji. Dalsze korzystanie z Danych przez Licencjobiorcę będzie oznaczać, że akceptuje on wprowadzone 

zmiany. Warunki korzystania z Danych są określone w poniższych przypisach, do których odniesienia znajdują się poniżej: 

 

ROZDZIAŁ 1 — OGÓLNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z DANYCH 

 

Oprócz ograniczeń przedstawionych w Artykule 4.2 Umowy Licencyjnej, do korzystania z danych przez Licencjobiorcę lub 

jego użytkowników końcowych (razem zwanych „Użytkownikami") mają zastosowanie następujące ograniczenia: 

Każdorazowe korzystanie z Danych, które nie jest wyraźnie dozwolone na podstawie Rozdziału 2 lub innego postanowienia 

Umowy Licencyjnej jest zabronione. Bez ograniczania powyższych postanowień w ich ogólnym zarysie, Licencjobiorca 

gwarantuje, że Użytkownicy podlegają zakazowi (i) oznaczania Danych wspólną marką (ii) korzystania z Danych w ramach 

wszelkich nieautoryzowanych usług lub produktów lub (iii) oferowania Danych za pośrednictwem lub w imieniu dowolnej 

osoby trzeciej. 

 

ROZDZIAŁ 2 — SZCZEGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DANYCH 

 

Poniższa tabela przedstawia Produkty Esri, do których mają zastosowanie, oprócz ogólnych warunków korzystania 

określonych w Ogólnych Postanowieniach i Warunkach Umowy Licencyjnej, szczególne warunki korzystania. Dodatkowe 

warunki korzystania zostały wymienione bezpośrednio pod tabelą. Odnośniki do nich, w postaci numerów w nawiasach, 

znajdują się bezpośrednio za nazwą każdego Produktu wymienionego w poniższej tabeli: 

 

▪ Dane ArcGIS Online (1) 

▪ StreetMap Premium for ArcGIS (2) 

▪ StreetMap for Windows Mobile (2) 

▪ StreetMap for ArcPad (2) 

▪ StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation 

Analytics (2; Uzupełnienie 1, przypis 1) 

▪ Dane HERE Traffic (11; Uzupełnienie 1, przypis 1) 

▪ Data Appliance for ArcGIS (3) 

▪ Dane Business Analyst (4, 10) 

▪ Dane Demograficzne, Konsumenckie i Biznesowe 

(„Dane Esri”) (5, 10) 

▪ Data and Maps for ArcGIS (6) 

▪ Dane Esri MapStudio (9) 

▪ World Geocoder for ArcGIS Basic (7) 

 

 

Przypisy: 

 

▪ Wspomniane dodatkowe warunki korzystania nie mają zastosowania do Licencjobiorcy, który nie nabywa licencji na 

żaden Produkt z powyższej tabeli. 

▪ Dodatkowe warunki korzystania z poszczególnych Produktów MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE do Produktów 

oznaczonych w powyższej tabeli odnośnikiem w postaci numeru. 

 

Dodatkowe Warunki Korzystania z powyższych Produktów: 

 

1. Dane ArcGIS Online: Oprogramowanie oraz Online Services, do których odnosi się niniejszy przypis, umożliwiają 

dostęp do Danych ArcGIS Online. Dane ArcGIS Online są udostępniane do użytku wyłącznie w połączeniu z 

autoryzowanym korzystaniem Licencjobiorcy z Oprogramowania Esri oraz Online Services. Korzystanie z Danych 

ArcGIS Online udostępnianych za pośrednictwem nieodpłatnych kont ArcGIS Online może podlegać limitom. 

 

http://www.esri.com/legal/software-license
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Dane Map Bazowych oraz Transakcje Wyszukiwania Lokalizacji (geokodowania): 

 

a. Licencjobiorca może przenosić dane map bazowych offline przy użyciu pakietów treści Esri a następnie 

transferować je na dowolne urządzenie, wyłącznie w celu korzystania z nich wraz z licencjonowanymi aplikacjami 

ArcGIS Runtime, ArcGIS for Desktop oraz aplikacjami API for Flex. 

b. Korzystanie z danych map bazowych podlega łącznemu limitowi pięćdziesięciu milionów (50 000 000) transakcji w 

ciągu dowolnego okresu dwunastu (12) miesięcy. Transakcje obejmują zarówno Transakcje dotyczące map 

bazowych, jak i transakcje wyszukiwania lokalizacji (geokodowania). Jedna transakcja danych map bazowych 

odpowiada żądaniu ośmiu kafli o rozmiarze 256 x 256 pikseli. Jedna transakcja wyszukiwania lokalizacji odpowiada 

jednemu adresowi lub miejscu. Jeśli wyniki są przechowywane w jakikolwiek sposób, np. po geokodowaniu 

wsadowym, przechowywane wyniki nie są wliczane do sumy podlegającej limitowi. Równocześnie 

przechowywanie danych zużywa kredyty usług. 

 

 Licencjobiorca może korzystać z Danych dostępnych przez ArcGIS Online zgodnie z warunkami umieszczonymi pod 

adresami URL, do których odniesienia znajdują się poniżej: 

 

a. Dane HERE podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem http://www.esri.com/supplierterms-

HERE. 

b. Dane Tele Atlas/TomTom podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

c. Dane batymetryczne BODC podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/terms-of-use-bodc. 

d. Dane MB-Research GmbH (MBR): Użytkownikom nie wolno (i) korzystać z Danych MBR, w tym m.in. 

europejskich danych demograficznych, danych dotyczących popytu konsumpcyjnego, granic geograficznych i 

zasięgów kodów pocztowych, w celach zbierania, ulepszania, weryfikowania, uzupełniania, dodawania lub 

usuwania danych z baz danych lub innej kompilacji informacji sprzedawanej, wypożyczanej, publikowanej, 

dostarczanej lub w jakikolwiek inny sposób przekazywanej osobie trzeciej, lub (ii) modyfikować lub w inny 

sposób zmieniać Danych MBR bez uprzedniej zgody MBR na piśmie, przy czym MBR może takiej zgody 

udzielić lub odmówić wyłącznie według własnego uznania. 

 

2. StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap for ArcGIS for Windows Mobile; StreetMap for ArcPad; StreetMap 

Premium for ArcGIS for Transportation Analytics: Produkty te, zwane razem „Danymi StreetMap”, mogą być 

wykorzystywane do mapowania, geokodowania oraz wyznaczania tras z punktu do punktu, ale nie są licencjonowane do 

dynamicznego nawigowania w czasie rzeczywistym. Nie można na przykład używać tych Usług do ostrzegania 

użytkownika o mających się pojawić elementach trasy, wymagających wykonania manewru (np. o zbliżającym się 

zakręcie) ani do obliczania alternatywnej trasy, jeżeli zakręt zostanie pominięty. Dane StreetMap nie mogą być używane 

do przeprowadzania zsynchronizowanego wyznaczania tras dla wielu pojazdów lub optymalizacji trasy. Dane StreetMap 

uzyskane do użytkowania za pośrednictwem ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcPad, ArcGIS for 

Transportation Analytics mogą być używane wyłącznie razem z Produktem, do którego Dane StreetMap zostały nabyte, 

i nie mogą być używane z żadnym innym Produktem. Dane StreetMap for Windows Mobile Data są licencjonowane 

wyłącznie do użytku na urządzeniach mobilnych w połączeniu z aplikacjami ArcGIS for Mobile. Dane StreetMap mogą 

zawierać dane z jednego z poniższych źródeł: 

 

a. Dane HERE podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem http://www.esri.com/supplierterms-

HERE. Dane HERE licencjonowane do użytku w StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation Analytics 

pozwalają na śledzenie, zsynchronizowane wyznaczanie tras dla wielu pojazdów oraz optymalizację trasy. 

b. Dane Tele Atlas/TomTom podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

 

3.Data Appliance for ArcGIS: Korzystanie z Danych dostępnych wraz z Data Appliance podlega następującym dodatkowym 

warunkom: 

 

a. Dane HERE podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem http://www.esri.com/supplierterms-

HERE. 

b. Dane Tele Atlas/TomTom podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
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c. Dane i-cubed podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf. 

d. Dane batymetryczne BODC podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/terms-of-use-bodc. 

 

4. Dane Business Analyst: Dane Business Analyst są dostarczane wraz z Esri Business Analyst (Server, Desktop). Dane 

podlegają następującym dodatkowym warunkom korzystania: 

 

a. Dane są udostępniane do wewnętrznego użytku biznesowego Licencjobiorcy, wyłącznie w połączeniu z 

autoryzowanym korzystaniem Licencjobiorcy z Oprogramowania. Na zasadach określonych w Uzupełnieniu 2, 

przypisie 10 korzystanie z Danych Business Analyst, w tym z produktów pochodnych (np. geokodów), jest 

ograniczone do korzystania w połączeniu z odpowiednim rozszerzeniem Business Analyst. Jeśli Licencjobiorca 

zamawia licencję na Esri Business Analyst lub Business Analyst (Wersja Kanadyjska) z podzbiorem zestawu 

danych krajowych (np. regionalne, stanowe, lokalne), Licencjobiorca może korzystać tylko z licencjonowanego 

podzbioru, a nie jakiejkolwiek innej części danych krajowych. 

b. Dane Business Analyst dostarczone wraz z produktem Business Analyst for Server nie mogą być 

przechowywane w pamięci podręcznej ani pobierane przez aplikacje i urządzenia klienta. 

c. Korzystanie z danych Infogroup podlega następującym warunkom: „Użytkownicy” oznaczają użytkowników 

końcowych Oprogramowania Esri. Każde użycie bazy danych Infogroup niedozwolone wyraźnie w niniejszej 

Umowie Licencyjnej jest zabronione. Bez ograniczania powyższych postanowień w ich ogólnym zarysie, 

Użytkownicy podlegają wyraźnemu zakazowi (i) sublicencjonowania lub odsprzedaży bazy danych Infogroup; 

(ii) używania lub pozwalania osobom trzecim na korzystanie z bazy danych Infogroup dla celów zbierania, 

ulepszania, weryfikowania, dodawania, załączania lub usuwania danych z jakichkolwiek list mailingowych, 

katalogów geograficznych lub handlowych, katalogów biznesowych, branżowych katalogów firm, branżowych 

katalogów reklamodawców lub jakiejkolwiek innej kompilacji informacji sprzedawanej, wypożyczanej, 

udostępnianej, dostarczanej lub w jakikolwiek inny sposób przekazywanej osobie trzeciej; (iii) korzystania z 

bazy danych Infogroup w jakiejkolwiek usłudze lub w jakimkolwiek produkcie, na które Umowa Licencyjna 

wyraźnie nie zezwala, a także oferowania ich przez jakąkolwiek osobę trzecią; (iv) rozmontowywania, 

dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego, modyfikowania lub zmieniania w inny sposób bazy danych 

Infogroup lub dowolnej jej części bez uprzedniej zgody Infogroup na piśmie, przy czym Infogroup może takiej 

zgody udzielić lub odmówić wyłącznie według własnego uznania; a także (v) korzystania z bazy danych 

Infogroup w jakichkolwiek innych bezpośrednich celach marketingowych. 

d. Dane HERE podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem http://www.esri.com/supplierterms-

HERE. 

e. Dane Tele Atlas/TomTom podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

f. Dane MB-Research MBR (MBR): Użytkownikom nie wolno (i) korzystać z Danych MBR, w tym m.in. 

europejskich danych demograficznych, danych dotyczących popytu konsumpcyjnego, granic geograficznych i 

zasięgów kodów pocztowych, w celach zbierania, ulepszania, weryfikowania, uzupełniania, dodawania lub 

usuwania danych z baz danych lub innej kompilacji informacji sprzedawanej, wypożyczanej, publikowanej, 

dostarczanej lub w jakikolwiek inny sposób przekazywanej osobie trzeciej, lub (ii) modyfikować lub w inny 

sposób zmieniać Danych MBR bez uprzedniej zgody MBR na piśmie, przy czym MBR może takiej zgody 

udzielić lub odmówić wyłącznie według własnego uznania. 

g. Dane D&B: nie wolno korzystać z tych danych w celach reklamowych typu direct mailing lub w bezpośrednich 

celach marketingowych. 

 

5. Dane demograficzne, konsumenckie i biznesowe („Dane Esri”): Ta kategoria Danych zawiera zaktualizowaną bazę 

danych demograficznych, dane ze spisu powszechnego, dane American Community Survey oraz zestawy danych 

obejmujące informacje na temat wydatków na konsumpcję, działalności gospodarczej, rynków detalicznych, segmentacji 

według różnych stylów życia, potencjału rynkowego, wskaźników przestępczości, największych centrów handlowych, 

pomiaru ruchu ulicznego oraz bankowości. Z Danych Esri można korzystać niezależnie od Oprogramowania lub Online 

Services. Każdy zestaw danych dostępny jest w ramach co najmniej jednego z poniższych rodzajów licencji: 

 

▪ Pojedyncza: zezwala jednemu użytkownikowi na dostęp do danych do celów deweloperskich lub do użytku 

wewnętrznego na komputerze stacjonarnym lub na serwerze. Dostęp przez internet jest zabroniony. 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
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▪ Wewnętrzna „Site”/„Server” — Użytkownicy znani systemowi: zezwala na dostęp nazwanych (znanych 

systemowi) użytkowników w ramach użytku wewnętrznego Licencjobiorcy. Dostęp sieciowy realizowany 

przez tych Nazwanych Użytkowników jest dozwolony. 

▪ Publiczna strona internetowa (niekomercyjna) — model do obsługi wyborców: zezwala Licencjobiorcy — 

jednostce samorządowej na korzystanie z Danych w dostępnych z zewnątrz Aplikacjach o Wartości Dodanej na 

rzecz obsługi określonej populacji, z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca nie uzyskuje przychodów z takiego 

korzystania. 

▪ Publiczna strona internetowa (komercyjna) — Użytkownik znany systemowi: zezwala Licencjobiorcy na 

korzystanie z Danych w dostępnych z zewnątrz Aplikacjach o Wartości Dodanej do użytku przez Nazwanych 

Użytkowników oraz na uzyskiwanie przychodów z takich Aplikacji o Wartości Dodanej. 

▪ Publiczna strona internetowa (komercyjna) — Użytkownik Anonimowy: zezwala Licencjobiorcy na 

korzystanie z Danych w dostępnych z zewnątrz Aplikacjach o Wartości Dodanej do powszechnego użytku oraz 

na uzyskiwanie przychodów z takich Aplikacji o Wartości Dodanej. 

 

6. Data and Maps for ArcGIS: Dane są dostępne dla licencjonowanych użytkowników ArcGIS for Desktop, ArcGIS for 

Server i ArcGIS Online. Data and Maps for ArcGIS jest udostępniane do użytku wyłącznie w połączeniu z 

autoryzowanym korzystaniem Licencjobiorcy z ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server i ArcGIS Online. 

 

a. Licencjobiorca może redystrybuować Dane zgodnie z postanowieniami dokumentu „Redistribution Rights 

Matrix”, dostępnego na stronie http://www.esri.com/legal/redistribution-rights, w systemie Pomocy lub w 

stosownych plikach metadanych, z uwzględnieniem szczegółowych opisów właściwości i wymagań 

odnoszących się do zbiorów danych, do których uzyskano dostęp. 

b. Z Danych StreetMap można korzystać do celów tworzenia map, geokodowania oraz wyznaczania tras, ale nie 

mogą być wykorzystane do dynamicznego wyznaczania tras. Nie można na przykład używać StreetMap USA 

do ostrzegania użytkownika o mających się pojawić elementach trasy, wymagających wykonania manewru, np. 

o zbliżającym się zakręcie, ani do obliczania alternatywnej trasy, jeżeli zakręt zostanie pominięty. 

 

7. Ograniczone do 250 000 000 geokodów w okresie subskrypcji. 

8. Zastrzeżony. 

9. Dane MapStudio: Korzystanie z tych Danych podlega następującym dodatkowym warunkom: 

 

a. Dane HERE podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem http://www.esri.com/supplierterms-

HERE. 

b. Dane Tele Atlas/TomTom podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf. 

c. Dane i-cubed podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf. 

d. Dane D&B: nie wolno korzystać z tych danych w celach reklamowych typu direct mailing lub w bezpośrednich 

celach marketingowych. 
 

10.  Licencjobiorca może zawierać Dane w pakietach prezentacji, studiach marketingowych lub innych raportach i 

dokumentach przygotowywanych dla osób trzecich w formacie drukowanym lub tylko do odczytu („Produkty 

Wyjściowe”). Licencjobiorca nie będzie odsprzedawał lub w inny sposób dystrybuował wśród klientów zewnętrznych 

Produktów Wyjściowych w formie samodzielnych produktów. 

11.  ArcGIS for Transportation Analytics — opcja danych HERE traffic: Usługa dostępu do tych danych online jest dostępna 

jako opcja do użytku wyłącznie z ArcGIS for Transportation Analytics. Korzystanie z tych danych podlega 

następującym warunkom: 
 

a. Dane HERE traffic podlegają warunkom korzystania dostępnym pod adresem 

http://www.esri.com/supplierterms-HERE. 

b. Automatyczne wyznaczanie trasy lub zmiana trasy w oparciu o warunki ruchu ulicznego nie są dozwolone bez 

dodatku Navigation. 

c. Dane HERE traffic nie mogą być archiwizowane i można je dostarczać użytkownikom końcowym wyłącznie do 

osobistego, krótkoterminowego użytku, nieprzekraczającego jednego (1) dwudziestoczterogodzinnego (24) 

okresu. 

http://www.esri.com/legal/redistribution-rights
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
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d. Dane HERE traffic nie mogą być wykorzystywane do wyświetlania lub transmisji w jakimkolwiek programie 

radiowym lub telewizyjnym FM/AM/HD ani za pomocą standardu przesyłu informacji RDS. 

e. Dane HERE traffic nie mogą być wykorzystywane z jakimkolwiek systemem ruchu ulicznego, który zapewnia 

głosowe raporty o ruchu ulicznym dla połączeń przychodzących, ani nie mogą być zawarte w takim systemie. 

f. Dane HERE traffic nie mogą być używane do tworzenia lub komercyjnego udostępniania aplikacji e-mailowej, 

zamieniającej tekst na informację głosową lub aplikacji przekazującej wiadomości lub powiadomienia pocztą 

głosową, wykorzystującej jakiekolwiek dane HERE traffic. 
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UZUPEŁNIENIE 3 

UZUPEŁNIENIE DOTYCZĄCY ONLINE SERVICES 

(E300-3) 

 

Niniejsze Uzupełnienie dotyczące Online Services („Uzupełnienie 3”) określa warunki, na jakich Licencjobiorca może 

korzystać z Online Services, oraz stanowi integralną część ewentualnej podpisanej przez Licencjobiorcę ramowej umowy 

licencyjnej lub Umowy Licencyjnej znajdującej się pod adresem http://www.esri.com/legal/software-license (odpowiednio 

„Umowa Licencyjna”). W przypadku sprzeczności z Ogólnymi Postanowieniami i Warunkami Umowy Licencyjnej niniejsze 

Uzupełnienie 3 ma charakter rozstrzygający. Esri zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji warunków. Rozdział 1 

niniejszego Uzupełnienia 3 zawiera warunki mające zastosowanie do wszystkich Online Services; Rozdział 2 zawiera 

wspólne warunki mające zastosowanie do konkretnych Online Services. 

 

ROZDZIAŁ 1 — WSPÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ONLINE SERVICES 

 

ARTYKUŁ 1 — DEFINICJE 

 

Oprócz definicji przedstawionych w Umowie Licencyjnej, do niniejszego Uzupełnienia 3 mają zastosowanie następujące 

definicje: 

 

a. „Użytkownicy Anonimowi” oznaczają wszelkie osoby, które mają uprawnienia publicznego dostępu do dowolnej 

części Treści Licencjobiorcy lub jego Aplikacji o Wartości Dodanej, opublikowanych przez Licencjobiorcę w 

ramach korzystania z Narzędzi Udostępniania, uprawnionego w ramach licencjonowanego korzystania przez 

Licencjobiorcę z Oprogramowania lub Online Services, określonego dalej w Rozdziale 2 niniejszego Uzupełnienia. 

b. „API” oznacza interfejs programowania aplikacji. 

c. „Poświadczenie Logowania do Aplikacji” oznacza wygenerowany przez system login do aplikacji i związane z nimi 

hasło, udostępnione w wyniku zarejestrowania Aplikacji o Wartości Dodanej za pośrednictwem ArcGIS Online, 

które można wbudować w Aplikację o Wartości Dodanej, aby umożliwić jej dostęp do Online Services i korzystanie 

z nich. 

d. „Strona ArcGIS” oznacza stronę http://www.arcgis.com oraz wszelkie strony będące jej następcami, a także 

powiązane strony internetowe. 

e. „Treści” oznacza dane, obrazy, fotografie, animacje, pliki wideo, pliki audio, tekst, mapy, bazy danych, modele 

danych, arkusze kalkulacyjne, interfejsy użytkownika, aplikacje programowe oraz Narzędzia Dewelopera. 

f. „Narzędzia Dewelopera” oznaczają zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK), interfejsy API, biblioteki 

oprogramowania, próbki kodu i inne zasoby. 

g. „Treści Licencjobiorcy” oznaczają wszelkie Treści, które Licencjobiorca, Nazwany Użytkownik lub dowolny inny 

użytkownik Licencjobiorcy przekazuje Esri w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z Online Services, 

wszelkie efekty korzystania z Treści Licencjobiorcy za pomocą Online Services oraz wszelkie Aplikacje o Wartości 

Dodanej, które Licencjobiorca tworzy za pomocą Narzędzi Dewelopera oraz wdraża za pośrednictwem Online 

Services. Treści Licencjobiorcy nie obejmują żadnych informacji zwrotnych, sugestii i próśb dotyczących 

ulepszenia Produktu, dostarczanych Esri przez Licencjobiorcę. 

h.  „Nazwany Użytkownik” oznacza pracownika, agenta, konsultanta lub kontrahenta Licencjobiorcy, któremu 

Licencjobiorca przypisał unikatowe poświadczenie zabezpieczonego logowania nazwanego użytkownika, 

umożliwiające dostęp do Produktu w celu korzystania z funkcji zarządzanych takim poświadczeniem w ramach 

Produktu dla wyłącznej korzyści Licencjobiorcy. W przypadku zastosowań edukacyjnych Nazwanymi 

Użytkownikami mogą być zarejestrowani studenci. 

i. „Treści Online” oznacza Treści hostowane lub dostarczane przez Esri w ramach Online Services, między innymi 

wszelkie Usługi Map, Usługi Zadań i Usługi Zobrazowań z wyłączeniem Treści dostarczanych przez osoby trzecie, 

do których Licencjobiorca ma dostęp za pośrednictwem Online Services. 

j. „Składniki Usług” oznaczają każdy z następujących elementów: Online Services, Treści Online, Stronę ArcGIS, 

Narzędzia Dewelopera, Dokumentację lub materiały powiązane. 

k. „Narzędzia Udostępniania” oznaczają funkcje publikowania zawarte w Online Services oraz na Stronie ArcGIS, 

które umożliwiają Licencjobiorcy udostępnianie Treści i Aplikacji o Wartości Dodanej Licencjobiorcy osobom 

trzecim lub Użytkownikom Anonimowym. 

l. „Aplikacja o Wartości Dodanej” oznacza aplikację utworzoną przez Licencjobiorcę do użytku w połączeniu z 

autoryzowanym korzystaniem z dowolnego Oprogramowania, dowolnych Danych lub Online Services. 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.arcgis.com/
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m. „Web Services” w zakresie, w jakim to pojęcie jest używane w umowie licencyjnej podpisanej przez 

Licencjobiorcę, jeśli to miało miejsce, oznaczają Online Services oraz wszelkie Treści dostarczane przez takie 

Online Services. 

 

ARTYKUŁ 2 — KORZYSTANIE Z ONLINE SERVICES 
 

2.1 Licencja na Online Services. Esri udziela Licencjobiorcy osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, obejmującej cały 

świat licencji na dostęp i korzystanie z Online Services, określonych w odpowiednich Dokumentach Zamówienia: (i) za które 

zostały uiszczone odpowiednie opłaty licencyjne (jeśli są one wymagane), (ii) na wyłączny użytek wewnętrzny 

Licencjobiorcy oraz przez Nazwanych Użytkowników lub Użytkowników Anonimowych (jeśli tacy istnieją) Licencjobiorcy, 

oraz (iii) zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej Umowie Licencyjnej i zatwierdzoną konfiguracją licencji w 

ewidencji Esri. 
 

2.2 Dostarczanie Online Services w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji Online Services Esri: 
 

a. Zapewni Licencjobiorcy Online Services zgodnie z Dokumentacją; 

b. Zapewni wsparcie klienta, zgodnie ze standardową polityką wsparcia klienta Esri, oraz wszelkie dodatkowe 

wsparcie, które Licencjobiorca wykupi; oraz 

c. Podejmie komercyjnie uzasadnione wysiłki mające na celu zapewnienie, że Online Services nie przyczynią się do 

przekazania Licencjobiorcy żadnego Złośliwego Kodu, pod warunkiem, że Esri nie ponosi odpowiedzialności za 

Złośliwy Kod, który zostałby wprowadzony do Usług Online poprzez konto Licencjobiorcy lub przez Treści osób 

trzecich. 
 

2.3 Obowiązki Licencjobiorcy. 
 

a. Licencjobiorca przejmuje odpowiedzialność za stosowanie się Nazwanych Użytkowników do postanowień 

niniejszej Umowy. Licencjobiorca oraz Nazwani Użytkownicy lub Użytkownicy Anonimowi (jeśli tacy istnieją) 

Licencjobiorcy są jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do Online Services za pośrednictwem kont 

Licencjobiorcy. Poświadczenia logowania Nazwanych Użytkowników są przeznaczone wyłącznie dla 

wyznaczonych Nazwanych Użytkowników i nie mogą być udostępniane innym osobom. Poświadczenia logowania 

Nazwanych Użytkowników mogą być ponownie przypisane nowym Nazwanym Użytkownikom, jeśli poprzedni 

użytkownicy nie potrzebują dalszego dostępu do Online Services. 

b. Licencjobiorca i Nazwani Użytkownicy Licencjobiorcy są odpowiedzialni za utrzymanie poufności Kodów 

Autoryzacyjnych, Kodów Dostępu, poświadczeń logowania Nazwanych Użytkowników lub wszelkich innych 

udostępnionych metod umożliwiających dostęp do Online Services oraz za zagwarantowanie, że nieuprawnione 

osoby trzecie nie będą miały dostępu do konta Licencjobiorcy. Licencjobiorca niezwłocznie poinformuje Esri, jeśli 

dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym korzystaniu z konta Licencjobiorcy lub jakimkolwiek innym naruszeniu 

zasad bezpieczeństwa. 

c. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za opracowanie i działanie Treści i Aplikacji o Wartości Dodanej 

Licencjobiorcy oraz za sposób, w jaki zapewnia korzystanie z nich, dostęp i wsparcie techniczne do nich oraz ich 

transfer, transmisję i przetwarzanie, w tym za wszelkie formy korzystania z Produktów i dostępu do nich, a także za 

przestrzeganie wszelkich dalszych ograniczeń dotyczących przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz 

lokalizacji docelowej, określonych przez administrację rządową Stanów Zjednoczonych i innych krajów. 
 

2.4 Niedozwolone korzystanie z Online Services. Poza niedozwolonym korzystaniem określonym w Umowie Licencyjnej 

oraz z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie Licencyjnej Licencjobiorca nie będzie: (i) podejmował prób 

uzyskania nieuprawnionego dostępu do Online Services ani nie będzie pomagał w tym innym; (ii) korzystał z Online 

Services w celu spamowania, przesyłania wiadomości spamowych lub obraźliwych i zniesławiających materiałów, ani w celu 

nękania kogokolwiek lub składania gróźb wyrządzenia krzywdy fizycznej; (iii) korzystał z Online Services w celu 

przechowywania lub przesyłania oprogramowania zawierającego wirusy, robaki, bomby czasowe, konie trojańskie lub 

jakiegokolwiek innego kodu, plików czy programów komputerowych, zaprojektowanych w celu zakłócenia, zniszczenia lub 

ograniczenia działania jakiegokolwiek oprogramowania czy sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego 

(„Złośliwy Kod”); (iv) tworzył serwerów lustrzanych, reformatował lub wyświetlał Online Services w celu skopiowania i/lub 

wykorzystania Online Services dla celów komercyjnych, z wyłączeniem sytuacji, w których Online Services wyraźnie 

udostępniają takie funkcje; (v) dzielił się danymi pamięci podręcznej klienta, uzyskanymi z Treści Online, z innymi 

licencjonowanymi użytkownikami końcowymi lub osobami trzecimi; (vi) dystrybuował danych pamięci podręcznej klienta, 

pochodzących z Online Services, wśród osób trzecich; (vii) ręcznie lub systematycznie zbierał lub kopiował (w tym nie 

będzie robił zrzutów ekranu lub kopiował) Treści zawartych w Online Services; (viii) korzystał z Usług Mapowych ArcGIS 
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Online, Usług Geokodowania lub Usług Wyznaczania Trasy w połączeniu z wbudowanymi systemami nawigacji 

zainstalowanymi w pojazdach (zakaz nie dotyczy przenośnych urządzeń nawigacyjnych) lub z systemami zapewniającymi 

dowolnym urządzeniom dynamiczne wyznaczanie tras w czasie rzeczywistym (usług tych nie można na przykład 

wykorzystywać do ostrzegania użytkownika o mających się pojawić elementach trasy, wymagających wykonania manewru, 

np. o zbliżającym się zakręcie, ani do obliczania alternatywnej trasy, jeżeli zakręt zostanie pominięty); ani (ix) włączał 

żadnych części Online Services do produktów komercyjnych ani usług, jeśli takie produkty komercyjne znacząco nie 

rozszerzają funkcjonalności Online Services. Licencjobiorca nie będzie korzystać z Online Services w celu (a) naruszania lub 

przywłaszczania sobie jakichkolwiek praw wynikających z prawa własności lub prawa do prywatności osób trzecich; (b) 

przetwarzania, przechowywania, przekazywania lub udostępniania informacji, danych lub technologii podlegających 

przepisom kontroli eksportu ITAR (ang. International Traffic in Arms Regulations); (c) naruszania jakichkolwiek przepisów 

dotyczących eksportu; ani (d) przechowywania lub przetwarzania Treści Licencjobiorcy, które na mocy przepisów 

DFARS 204.73 określane są jako „podlegające ochronie informacje Ministerstwa Obrony” lub są „chronionymi 

informacjami o zdrowiu” w rozumieniu ustawy HIPAA (ang. Health Insurance Portability and Accountability Act). 

Licencjobiorca nie będzie usiłował (a) badać, skanować ani testować luk w zabezpieczeniach Online Services ani łamać 

żadnych zabezpieczeń lub mechanizmów uwierzytelniania używanych przez Online Services; ani (b) testować dostępności, 

wydajności lub funkcjonalności Online Services dla potrzeb konkurencji. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie grzywny, kary i roszczenia wobec Esri, w tym za uzasadnione koszty obsługi prawnej wynikłe z niezastosowania 

się przez Licencjobiorcę do któregokolwiek z powyższych zakazów. 
 

2.5 Ewaluacje. Esri może udostępnić licencje na korzystanie przez Licencjobiorcę z pewnych Usług do wewnętrznych celów 

ewaluacyjnych. Licencje takie trwają do momentu upływu wyznaczonego okresu ewaluacyjnego lub do chwili wykupienia 

subskrypcji przez Licencjobiorcę, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi pierwsze. JEŚLI 

LICENCJOBIORCA NIE PRZEKSZTAŁCI LICENCJI EWALUACYJNEJ NA SUBSKRYPCJĘ PRZED UPŁYWEM 

OKRESU EWALUACYJNEGO, WSZELKIE TREŚCI ORAZ USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA, WYSŁANE LUB 

ZAPISANE W CZASIE OKRESU EWALUACYJNEGO, ZOSTANĄ TRWALE UTRACONE. JEŚLI LICENCJOBIORCA 

NIE ZAMIERZA NABYĆ SUBSKRYPCJI, MUSI WYEKSPORTOWAĆ WSZELKIE TREŚCI PRZED UPŁYWEM 

OKRESU EWALUACYJNEGO. 

 

2.6 Modyfikacje Online Services. Esri zastrzega sobie prawo do zmieniania lub modyfikowania Online Services i 

powiązanych API w dowolnym momencie. W uzasadnionych okolicznościach Esri poinformuje z trzydziestodniowym (30) 

wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach. 

 

2.7 Zastępowanie lub wyłączanie Online Services. Esri zastrzega sobie prawo do zastępowania lub wyłączania Online 

Services i powiązanych API w dowolnym momencie. W uzasadnionych okolicznościach Esri poinformuje z 

dziewięćdziesięciodniowym (90) wyprzedzeniem o wszelkich przypadkach zastąpienia lub wyłączenia Online Services. Esri 

będzie próbować zapewnić obsługę wszystkich zastąpionych interfejsów API w okresie sześciu (6) miesięcy, chyba że 

zaistnieją przyczyny prawne, finansowe lub techniczne, które to uniemożliwią. 

 

2.8 Jeżeli jakiekolwiek modyfikacje lub przypadki zastąpienia lub wyłączenia Online Services wywrą istotny, niekorzystny 

wpływ na działania Licencjobiorcy, Esri może, według własnego uznania, podjąć próbę naprawienia, skorygowania lub 

obejścia problemu dotyczącego Online Services. Jeżeli wykonalne rozwiązanie nie jest uzasadnione z handlowego punktu 

widzenia, Licencjobiorca może anulować swoją subskrypcję na Online Services, a Esri dokona proporcjonalnego zwrotu 

kosztów. 

 

2.9 Atrybucje. Licencjobiorca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody usuwać ani ukrywać znaków 

towarowych lub logo wyświetlanych podczas zwykłego korzystania z Online Services. Licencjobiorca musi w swojej 

aplikacji zamieścić informację, że aplikacja ta korzysta z Online Services udostępnionych przez Esri, o ile informacja ta nie 

wyświetla się automatycznie podczas korzystania z Online Services. Wytyczne w tym zakresie zamieszczono w 

Dokumentacji. 
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ARTYKUŁ 3 — OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE 

 

Następujące dodatkowe warunki i postanowienia uzupełniają artykuł 5 — Okres obowiązywania i wypowiedzenie Umowy 

Licencyjnej: 

 

3.1 Okres subskrypcji. Okres subskrypcji zostanie określony w Dokumencie Zamówienia, na podstawie którego zostaje 

dokonany zakup, lub w opisie Online Services, wspomnianym w tym Dokumencie. 

 

3.2 Zmiany stawek subskrypcji. Miesięczne stawki subskrypcji mogą zostać zwiększone po przekazaniu informacji z 

trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Esri może zwiększyć stawki za subskrypcje obejmujące okres dłuższy niż jeden 

(1) miesiąc po poinformowaniu Licencjobiorcy o takim zamiarze co najmniej na sześćdziesiąt (60) dni przed upływem 

aktualnego okresu subskrypcji. 

 

3.3 Przerwa w dostarczaniu usług. Online Services mogą być tymczasowo niedostępne, bez uprzedniego zawiadomienia, z 

powodu nieoczekiwanego i niezaplanowanego przestoju lub braku dostępu do całości lub części Online Services, w tym z 

powodu awarii systemu lub innych zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą Esri. 

 

3.4 Zawieszenie usług. Esri może w każdym momencie, bez żadnych dodatkowych zobowiązań wobec Licencjobiorcy, 

zawiesić dostęp Licencjobiorcy do części lub całości Online Services, na zasadzie zawieszenia dostępu do całego serwisu, 

(a) jeśli Licencjobiorca naruszy postanowienia Umowy Licencyjnej; (b) jeśli Licencjobiorca przekroczy swoje limity 

korzystania z Online Services i nie wykupi dodatkowego zakresu licencji wystarczającego do pokrycia dalszego korzystania 

przez niego z Online Services zgodnie z postanowieniami artykułu 5 niniejszego Uzupełnienia; (c) jeśli istnieje uzasadniony 

powód do przypuszczeń, że korzystanie przez Licencjobiorcę z Online Services wpłynie negatywnie na ich integralność, 

funkcjonalność lub użyteczność; (d) jeśli Esri lub licencjodawcy Esri mogliby ponieść odpowiedzialność z tytułu 

niezawieszenia konta Licencjobiorcy; (e) z powodu przestoju mającego na celu przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub 

modyfikację Online Services; (f) w przypadku zagrożenia lub ataku na Online Services (np. przez atak typu denial-of-

service) lub innego zdarzenia, które może stanowić zagrożenie dla stosownej części Online Services; lub (g) w przypadku 

gdy Esri stwierdzi, że całość lub część Online Services jest prawnie lub w inny sposób zakazana i że należy podjąć takie 

działania z powodów prawnych lub regulaminowych. Jeśli będzie to wykonalne w danych okolicznościach, Licencjobiorca 

zostanie wcześniej powiadomiony o każdym Zawieszeniu Usług i uzyska możliwość podjęcia stosownych działań 

naprawczych. 
 

3.5 Esri nie jest odpowiedzialna za zabezpieczenie odszkodowania oraz pokrycie strat (np. za utratę danych lub zysków) lub 

za jakiekolwiek inne konsekwencje, które mógłby ponieść Licencjobiorca lub klient Licencjobiorcy w wyniku Przerwy w 

Dostarczaniu Usług lub Zawieszenia Usług. 
 

ARTYKUŁ 4 — TREŚCI LICENCJOBIORCY, INFORMACJE ZWROTNE 
 

4.1 Treści Licencjobiorcy. Licencjobiorca zachowuje wszelkie prawa i tytuły do Treści Licencjobiorcy oraz wynikające z 

nich korzyści. Licencjobiorca niniejszym przyznaje Esri i licencjodawcom Esri niewyłączne, nieprzenoszalne, obejmujące 

cały świat prawa do hostingu, uruchamiania oraz powielania Treści Licencjobiorcy wyłącznie dla celów umożliwiających 

Licencjobiorcy korzystanie z Online Services. Bez zgody Licencjobiorcy Esri nie będzie uzyskiwać dostępu do Zawartości 

Licencjobiorcy, korzystać z niej ani jej ujawniać, z wyłączeniem uzasadnionej konieczności, gdy będzie to niezbędne do 

obsługi korzystania Licencjobiorcy z Online Services, zareagowania na prośby Licencjobiorcy dotyczące obsługi klienta lub 

rozwiązania problemów związanych z kontem Licencjobiorcy, lub też do innych celów, do których Licencjobiorca 

uprawomocni Esri na piśmie. W przypadku uzyskiwania dostępu przez Licencjobiorcę do Online Services za pomocą 

aplikacji zapewnianej przez osobę trzecią, Esri może ujawnić Treści Licencjobiorcy takiej osobie trzeciej, gdy jest to 

konieczne w celu zapewnienia współdziałania między aplikacją, Online Services i Treściami Licencjobiorcy. Esri może 

ujawnić Treści Licencjobiorcy, jeśli wymagać tego będzie prawo lub zostanie do tego zobowiązana przez prawomocny 

wyrok sądu lub decyzję innej instytucji rządowej; w takim przypadku Esri podejmie uzasadnione próby ograniczenia zakresu 

takiego ujawnienia. Licencjobiorca przejmuje pełną odpowiedzialność za zapewnienie, aby Treści Licencjobiorcy były 

właściwe do korzystania z Online Services, oraz za regularne tworzenie kopii zapasowych przy użyciu narzędzi 

eksportowych i możliwości pobierania dostępnych w ramach Online Services. 
 

4.2 Usuwanie Treści Licencjobiorcy. W celu weryfikacji stosowania się Licencjobiorcy do warunków niniejszej Umowy 

Licencyjnej, na uzasadnioną prośbę Esri, Licencjobiorca dostarczy informacje lub inne materiały związane z Treściami 

Licencjobiorcy. Esri może usunąć lub skasować jakąkolwiek część Treści Licencjobiorcy, jeśli istnieje uzasadniony powód, 
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by przypuszczać, że przekazanie jej do Online Services lub korzystanie z niej w Online Services narusza niniejszą Umowę 

Licencyjną. W uzasadnionych okolicznościach Esri zawiadomi Licencjobiorcę przed usunięciem Treści. Esri odpowie na 

każde żądanie usunięcia informacji wystosowane na podstawie ustawy Digital Millennium Copyright Act, zgodnie z 

Zasadami Dotyczącymi Praw Autorskich Esri, dostępnymi pod adresem http://www.esri.com/legal/dmca_policy. 
 

4.3 Udostępnianie Treści Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca udostępni swoje Treści przy użyciu Narzędzi Udostępniania, 

wówczas potwierdza, że zapewnia osobom trzecim możliwość przechowywania, zapisywania w pamięci podręcznej, 

kopiowania, powielania, (re)dystrybuowania, przesyłania i korzystania z Treści Licencjobiorcy za pomocą Online Services. 

ESRI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRZYPADKI UTRATY, USUNIĘCIA, MODYFIKACJI LUB 

UJAWNIENIA TREŚCI LICENCJOBIORCY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO 

KORZYSTANIA Z NARZĘDZI UDOSTĘPNIANIA LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SKŁADNIKÓW USŁUGI. 

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI UDOSTĘPNIANIA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA RYZYKO LICENCJOBIORCY. 
 

4.4 Odzyskiwanie Treści Licencjobiorcy po wypowiedzeniu. Po wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej lub zakończeniu 

jakiegokolwiek okresu próbnego, ewaluacji lub subskrypcji, Esri udostępni Licencjobiorcy jego Treści w celu ich pobrania 

przez okres trzydziestu (30) dni, chyba że Licencjobiorca poprosi o krótszy okres dostępności lub udostępnienie danych przez 

Esri zostanie prawnie zakazane. Po tym okresie prawo Licencjobiorcy do dostępu do jego Treści oraz korzystania z nich w 

Online Services wygaśnie, a Esri nie będzie mieć żadnych zobowiązań dotyczących przechowywania lub zwrotu Treści 

Licencjobiorcy. 
 

ARTYKUŁ 5 — OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ONLINE SERVICES; KREDYTY USŁUG 
 

Esri może ustanowić ograniczenia dostępności Online Services dla Licencjobiorcy. Limity te mogą być kontrolowane za 

pomocą Kredytów Usług. Kredyty Usług są wykorzystywane w celu zmierzenia zużycia ArcGIS Online Services dostępnych 

za pośrednictwem konta Licencjobiorcy. Maksymalna liczba Kredytów Usług udostępnionych Licencjobiorcy w ramach 

Konta ArcGIS Online zostanie określona w odpowiednim Dokumencie Zamówienia. Esri powiadomi administratora konta 

Licencjobiorcy, gdy zużycie Kredytów Usług Licencjobiorcy osiągnie około siedemdziesiąt pięć procent (75%) Kredytów 

Usług przyznanych Licencjobiorcy w ramach subskrypcji. Esri powiadomi administratora konta Licencjobiorcy, gdy zużycie 

Kredytów Usług Licencjobiorcy osiągnie albo przekroczy sto procent (100%). Jeśli zużycie Kredytów Usług na koncie 

Licencjobiorcy przekroczy sto procent (100%) dostępnych na koncie Kredytów Usług, Licencjobiorca będzie mógł nadal 

uzyskiwać dostęp do swojego konta, ale dostęp Licencjobiorcy do usług, które wykorzystują Kredyty Usług, zostanie 

zawieszony. Dostęp Licencjobiorcy do usług korzystających z Kredytów Usług zostanie przywrócony natychmiast po 

dokonaniu przez Licencjobiorcę zakupu dodatkowych Kredytów Usług. 
 

ARTYKUŁ 6 — TREŚCI ONLINE; TREŚCI ORAZ STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH 
 

6.1 Treści Online. Dane ArcGIS Online stanowią część składową Online Services i podlegają licencji na warunkach Umowy 

Licencyjnej. 
 

6.2 Treści oraz strony internetowe osób trzecich. Online Services oraz Strona ArcGIS mogą zawierać odnośniki lub linki 

do stron internetowych osób trzecich oraz umożliwiać Licencjobiorcy dostęp, podgląd, korzystanie i pobieranie Treści osób 

trzecich. Niniejsza Umowa nie odnosi się do korzystania przez Licencjobiorcę z Treści osób trzecich i Licencjobiorca może 

być zobowiązany do wyrażenia zgody na odmienne lub dodatkowe warunki, w celu korzystania z Treści osób trzecich. Esri 

nie kontroluje tych stron i nie odpowiada za ich działanie, treści ani dostępność; korzystanie Licencjobiorcy z jakichkolwiek 

stron i Treści osób trzecich nie jest objęte żadnymi gwarancjami i odbywa się na wyłączne ryzyko Licencjobiorcy. Obecność 

jakichkolwiek łączy i odnośników w Online Services do stron internetowych osób trzecich nie sugeruje żadnego rodzaju 

rekomendacji, powiązania ani sponsoringu. 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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ROZDZIAŁ 2 — WARUNKI KORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH ONLINE SERVICES 

 

Poniższa tabela przedstawia Produkty Esri, do których mają zastosowanie, oprócz ogólnych warunków korzystania 

określonych w Ogólnych Postanowieniach i Warunkach Umowy Licencyjnej, szczególne warunki korzystania. Dodatkowe 

warunki korzystania zostały wymienione bezpośrednio pod tabelą. Odnośniki do nich, w postaci numerów w nawiasach, 

znajdują się bezpośrednio za nazwą każdego Produktu wymienionego w poniższej tabeli (w niektórych przypadkach 

dodatkowe warunki korzystania można znaleźć w osobnym Uzupełnieniu, zgodnie z podaną informacją): 

 

▪ ArcGIS Online (1; 2; Uzupełnienie 2, przypis 1; 

Uzupełnienie 2, przypis 6) 

▪ Esri Business Analyst Online (3; Uzupełnienie 2, 

przypis 1) 

▪ Esri Business Analyst Online Mobile (3; Uzupełnienie 

2, przypis 1) 

▪ Esri Community Analyst (3; Uzupełnienie 2, 

przypis 1) 

▪ Esri Redistricting Online (Uzupełnienie 2, przypis 1) 

▪ Esri MapStudio (4; Uzupełnienie 2, przypis 1; 

Uzupełnienie 2, przypis 9) 

▪ Navigator for ArcGIS (Uzupełnienie 1, przypis 14) 

 

 

Przypisy: 

 

▪ Wspomniane dodatkowe warunki korzystania nie mają zastosowania do Licencjobiorcy, który nie nabywa licencji na 

żaden Produkt z powyższej tabeli. 

▪ Dodatkowe warunki korzystania z poszczególnych Produktów MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE do Produktów 

oznaczonych w powyższej tabeli odnośnikiem w postaci numeru. 

 

Dodatkowe Warunki Korzystania z powyższych Produktów: 

 

1. Poza wspólnymi warunkami korzystania z Online Services: 

 

a. Licencjobiorca może korzystać z konta Esri Online Services w celu tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej do 

użytku wewnętrznego Licencjobiorcy. 

 

b. Licencjobiorca może również zapewnić osobom trzecim dostęp do swoich Aplikacji o Wartości Dodanej na 

następujących warunkach: 

 

i. Licencjobiorca może zapewnić Użytkownikom Anonimowym dostęp do swoich Aplikacji o Wartości Dodanej. 

ii. Licencjobiorca nie będzie dodawał osób trzecich do Nazwanych Użytkowników swojego konta ArcGIS Online, 

w celu umożliwienia osobom trzecim dostępu do swoich Aplikacji o Wartości Dodanej. Ograniczenie to nie 

dotyczy osób trzecich, określonych w definicji Nazwanych Użytkowników. 

iii. Licencjobiorca nie będzie udostępniał osobom trzecim ArcGIS Online Services dostępnych za pośrednictwem 

konta ArcGIS Online Licencjobiorcy w inny sposób, niż przez Aplikację o Wartości Dodanej. Ograniczenie to 

nie dotyczy osób trzecich, określonych w definicji Nazwanych Użytkowników. 

iv. Licencjobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty wynikające z korzystania z jego konta ArcGIS Online w 

związku z dostępem osób trzecich do jego Aplikacji o Wartości Dodanej. Powyższe postanowienie dotyczy 

również Kredytów Usług niezbędnych do umożliwienia osobom trzecim korzystania z Online Services, a także 

wszelkich wymaganych dodatkowych opłat za subskrypcję Online Services. 

v. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wsparcia technicznego swoich Aplikacji o 

Wartości Dodanej. 

vi. Licencjobiorca ograniczy korzystanie osób trzecich z Online Services, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

vii.  Licencjobiorca nie może wbudować w Aplikacje o Wartości Dodanej poświadczeń logowania Nazwanych 

Użytkowników. W przypadku kont ArcGIS Online w Planie dla Organizacji, Planie Edukacyjnym, Planie dla 

Organizacji Non-Profit i Pozarządowych, Poświadczenie Logowania do Aplikacji można jedynie wbudować w 

Aplikacje o Wartości Dodanej, które są wykorzystywane do zapewniania publicznego, anonimowego dostępu 

do ArcGIS Online. Licencjobiorca nie może wbudować Poświadczeń Logowania w Aplikacje o Wartości 

Dodanej służące do użytku wewnętrznego ani wykorzystywać w tych Aplikacjach Poświadczeń Logowania do 

Aplikacji zapewniających dostęp do ArcGIS Online. Aplikacje o Wartości Dodanej służące do użytku 

wewnętrznego wymagają poświadczeń logowania Nazwanych Użytkowników. 
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c. W przypadku kont ArcGIS Online dostępnych w ramach Umowy Korporacyjnej (ELA), kont ArcGIS Online dla 

Organizacji oraz kont w płatnym Planie Dewelopera: 

 

i. Licencjobiorca może także: 

 

(1) Pobierać dodatkowe opłaty od osób trzecich za dostęp do swojej Aplikacji o Wartości Dodanej, zgodnie z 

warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej; oraz 

(2) Przenieść swoje Aplikacje o Wartości Dodanej na konto ArcGIS Online osoby trzeciej, na następujących 

warunkach: 

 

(a) Licencjobiorca może pobierać opłaty od osób trzecich za swoje Aplikacje o Wartości Dodanej. 

(b) Licencjobiorca nie musi zapewniać wsparcia technicznego dla ogólnego korzystania przez osoby 

trzecie z ich kont ArcGIS Online, niezwiązanych z Aplikacją o Wartości Dodanej Licencjobiorcy. 

(c) Licencjobiorca nie będzie odpowiedzialny za żadne opłaty naliczone w związku z korzystaniem przez 

osoby trzecie z jego Aplikacji o Wartości Dodanej, która została przeniesiona lub zaimplementowana 

na konto ArcGIS Online osoby trzeciej. 

(d) Licencjobiorca nie może zapraszać licencjobiorców ArcGIS Online w Planie Publicznym do udziału w 

prywatnych grupach. Ograniczenie to dotyczy również licencjobiorców kont w Planie Edukacyjnym 

oraz w Planie dla Organizacji Non-Profit i Pozarządowych. 

 

d. W przypadku kont ArcGIS Online w Planie Publicznym, kont w Planie Tworzenia i Testowania Aplikacji, kont w 

Planie Edukacyjnym oraz korzystania z kont ArcGIS Online dla Organizacji przez organizacje non-profit i 

pozarządowe: Licencjobiorca nie może pobierać dodatkowych opłat od osób trzecich za dostęp do jego Aplikacji o 

Wartości Dodanej ani uzyskiwać przychodów z reklam, większych niż okazjonalne, w konsekwencji wdrożenia lub 

używania Aplikacji o Wartości Dodanej. Pobieranie opłat za dostęp do Aplikacji o Wartości Dodanej 

Licencjobiorcy lub uzyskiwanie przychodów z reklam, większych niż okazjonalne, wymaga konta ArcGIS Online 

dostępnego w ramach Umowy Korporacyjnej (ELA), konta ArcGIS Online dla Organizacji lub konta w płatnym 

Planie Dewelopera. 

 

e. W przypadku kont ArcGIS Online w Planie Publicznym: 

 

i. Konta w Planie Publicznym są licencjonowane do użytku osobistego przez osoby fizyczne. Zabronione jest 

jakiekolwiek korzystanie z kont w Planie Publicznym przez osobę fizyczną w celu uzyskania korzyści na rzecz 

organizacji komercyjnych lub agencji rządowych. 

 

▪ Ograniczenie to nie ma zastosowania wobec instytucji edukacyjnych, w przypadku użytkowania wyłącznie 

w celach dydaktycznych, wobec autoryzowanych organizacji pozarządowych i non-profit, oraz organizacji 

prasowych lub medialnych. Osoby fizyczne, powiązane z tego typu organizacjami określonymi powyżej, 

mogą korzystać z kont ArcGIS Online w Planie Publicznym w celu uzyskania korzyści na rzecz 

powiązanych z nimi organizacji. 

 

ii. Licencjobiorca konta w Planie Publicznym nie może tworzyć prywatnych grup ani brać udziału w 

jakichkolwiek prywatnych grupach utworzonych przez licencjobiorców ArcGIS Online w Planie dla 

Organizacji, Edukacyjnym, dla Organizacji Non-Profit i Pozarządowych lub w ramach Umowy Korporacyjnej 

(ELA). 
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f. W przypadku kont ArcGIS Online w ramach Planu Tworzenia i Testowania Aplikacji: 

 

i. Zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej Licencjobiorca może: 

 

(1) Zapewnić osobom trzecim dostęp do swoich Aplikacji o Wartości Dodanej w ramach ich Planu Tworzenia 

i Testowania Aplikacji, ale tylko wówczas, gdy te Aplikacje o Wartości Dodanej zostały udostępnione 

publicznie i nie są używane w celu uzyskania korzyści na rzecz organizacji komercyjnych lub agencji 

rządowych. 

 

▪ Ograniczenie to nie ma zastosowania wobec instytucji edukacyjnych, w przypadku użytkowania 

wyłącznie w celach dydaktycznych, wobec autoryzowanych organizacji pozarządowych i non-profit, 

oraz organizacji prasowych lub medialnych. Osoby fizyczne powiązane z tego typu organizacjami 

określonymi powyżej mogą korzystać z kont ArcGIS Online w Planie Tworzenia i Testowania 

Aplikacji w celu uzyskania korzyści na rzecz powiązanych z nimi organizacji. 

 

ii. Licencjobiorca konta w Planie Tworzenia i Testowania Aplikacji nie może tworzyć prywatnych grup lub być 

członkiem jakichkolwiek prywatnych grup utworzonych przez licencjobiorców ArcGIS Online w Planie dla 

Organizacji, Edukacyjnym, dla Organizacji Non-Profit i Pozarządowych lub w ramach Umowy Korporacyjnej 

(ELA). 

 

g. W przypadku kont ArcGIS Online w płatnym Planie Dewelopera lub kont w Planie Tworzenia i Testowania 

Aplikacji: 

 

i. Limit Transakcji, z których Licencjobiorca może korzystać miesięcznie w ramach konta Licencjobiorcy, wynosi 

jeden milion (1 000 000) Transakcji dotyczących map bazowych oraz jeden milion (1 000 000) Transakcji 

dotyczących geowyszukiwania. Definicję terminu „Transakcja” podano w Dokumentacji znajdującej się w 

witrynie ArcGIS Resources pod adresem http://links.esri.com/agol/transactiondef. 

 

h. Licencjobiorca nie może być licencjobiorcą konta ArcGIS Online tworzonego dla lub w imieniu osoby trzeciej. 

 

▪ Ograniczenie to nie ma zastosowania do instytucji edukacyjnych, które mają prawo być licencjobiorcami kont 

ArcGIS Online w Planie Publicznym w imieniu zarejestrowanych studentów tych instytucji, wyłącznie w celach 

dydaktycznych. Instytucje edukacyjne mogą również zapewniać dostęp do jednego konta ArcGIS Online w 

Planie Publicznym więcej niż jednemu (1) zarejestrowanemu studentowi, w przypadku użytkowania wyłącznie 

do celów dydaktycznych. 

 

i. Terminy „konto Online w ramach Umowy Korporacyjnej (ELA)”, „konto w Planie dla Organizacji”, „konto w 

Planie Dewelopera”, „konto w Planie Publicznym”, „konto w Planie Tworzenia i Testowania Aplikacji” oraz „konto 

w Planie Edukacyjnym” dotyczą różnych rodzajów kont ArcGIS Online. 
 

2. Warunki Korzystania z ArcGIS Online Services: 
 

a. Usługa Ogólnoświatowego Geokodowania: Licencjobiorca nie może przechowywać geokodowanych wyników 

wygenerowanych przez usługę bez konta ArcGIS Online. 

b. Usługa infograficzna: Licencjobiorca może korzystać z danych udostępnionych dzięki tej usłudze wyłącznie do 

celów wyświetlania. Licencjobiorcy nie wolno zapisywać żadnych danych udostępnionych dzięki tej usłudze. 

 

3. Licencjobiorca nie może wyświetlać ani publikować na swoich zewnętrznych stronach internetowych żadnych 

kombinacji więcej niż stu (100) Raportów i map wygenerowanych przy użyciu Esri Business Analyst Online lub Esri 

Community Analyst. 

4. Licencjobiorca może tworzyć, wyświetlać publicznie i rozpowszechniać mapy w formacie drukowanym oraz w 

elektronicznych formatach statycznych dla celów informacyjnych, zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi Danych 

ArcGIS Online, określonymi w Uzupełnieniu 2, przypis 1. 

http://links.esri.com/agol/transactiondef
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UZUPEŁNIENIE 4 

PROGRAMY OGRANICZONEGO KORZYSTANIA 

(E300-4) 

 

Uzupełnienie Dotyczące Programów Ograniczonego Korzystania („Uzupełnienie 4”) ma zastosowanie względem 

Licencjobiorców, którzy zostali zakwalifikowani przez Esri lub jej autoryzowanego dystrybutora do uczestnictwa w 

którymkolwiek z programów opisanych w niniejszym Uzupełnieniu 4. Niniejsze Uzupełnienie 4 stanowi integralną część 

ewentualnie podpisanej przez Licencjobiorcę ramowej umowy licencyjnej lub Umowy Licencyjnej znajdującej się pod 

adresem http://www.esri.com/legal/software-license (odpowiednio „Umowa Licencyjna”). W przypadku sprzeczności 

postanowień Umowy Licencyjnej, niniejsze Uzupełnienie 4 ma charakter rozstrzygający. Esri zastrzega sobie prawo do 

okresowej aktualizacji warunków. 

 

▪ Programy Edukacyjne (1) 

▪ Programy Oferujące Granty (2) 

▪ Pozostałe Programy Ograniczonego Korzystania Esri 

(3) 

 

Przypisy 

 

1. Programy Edukacyjne: Licencjobiorca zgadza się korzystać z Produktów wyłącznie do celów edukacyjnych w Okresie 

Obowiązywania licencji edukacyjnej. Licencjobiorca nie będzie korzystał z Produktów na potrzeby Użytku 

Administracyjnego, chyba że Licencjobiorca nabył Okresową Licencję na Użytek Administracyjny. „Użytek 

Administracyjny” oznacza działania administracyjne, które nie są bezpośrednio związane z dydaktyką lub edukacją, 

takie jak nanoszenie na mapy aktywów, zarządzanie infrastrukturą, wykonywanie analiz demograficznych, określanie 

tras dojazdu, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni oraz wykonywanie analiz dostępności. Licencjobiorca nie 

będzie korzystał z Produktów w celu uzyskiwania przychodu lub zysku. 

2. Programy Oferujące Granty: Licencjobiorca może korzystać z Produktów wyłącznie do celów Niekomercyjnych. 

Licencjobiorca nie będzie korzystał z Produktów w celu uzyskiwania przychodu lub zysku poza przypadkami 

uzyskiwania zwrotu kosztów poniesionych w związku z eksploatacją i korzystaniem z Produktów. 

3. Pozostałe Programy Ograniczonego Korzystania: W przypadku, gdy Licencjobiorca nabędzie Produkty w ramach 

programu ograniczonego korzystania niewymienionego powyżej, korzystanie przez Licencjobiorcę z tych Produktów 

będzie podlegało warunkom określonym na stosownej stronie wprowadzającej, w formularzu zgłoszeniowym lub na 

stronie internetowej Esri oraz nie sprzecznym z nimi warunkom niniejszego Uzupełnienia 4. Na podstawie tego 

odwołania wszystkie te warunki stanowią integralną część niniejszego dokumentu. 

 

 

http://www.esri.com/legal/software-license

