
KARTA REJESTRACYJNA UŻYTKOWNIKA 

KORZYSTAJĄCEGO Z OPROGRAMOWANIA STATISTICA W RAMACH 

UCZELNIANEJ LICENCJI AKADEMICKIEJ (PRZEDŁUŻANEJ COROCZNIE)  

UDZIELONEJ UNIWERSYTETOWI EKONOMICZNEMU W KATOWICACH 
 

 

Program Licencji Akademickich ma na celu umożliwienie pracownikom i studentom wyższych uczelni i innych instytucji 

edukacyjnych używania legalnych kopii pakietu oprogramowania STATISTICA po znacznie niższych cenach. Oprogramowanie 

to chronione jest prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej. 

1. Uczelnia ma prawo do użytkowania pakietu oprogramowania STATISTICA zgodnie z warunkami Licencji Akademickiej. 

Licencja Akademicka nie obejmuje prawa do dowolnego rozporządzania Oprogramowaniem STATISTICA, w szczególności 

prowadzenia jego swobodnej dystrybucji. 

2. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie przez pracowników i studentów Uczelni w działalności edukacyjnej 

i badawczej Uczelni. 

3. Każda lokalna lub sieciowa instalacja Oprogramowania na każdym stanowisku uważana jest za jedną licencję użytkownika 

końcowego, która musi być formalnie zarejestrowana i za którą należy wnosić odpowiednie opłaty. Użytkownicy końcowi, 

którzy używają oprogramowania STATISTICA na samodzielnych stanowiskach i ci, którzy używają go w sieci podlegają tym 

samym warunkom i wymogom korzystania z oprogramowania.  

4. Użytkownik Oprogramowania, może zainstalować i używać Oprogramowanie tylko na tylu komputerach ile posiada licencji 

użytkownika końcowego. Osoba będąca administratorem pracowni komputerowej jako użytkownik oprogramowania może 

posiadać tyle licencji na ilu komputerach pracowni jest zainstalowane i używane Oprogramowanie. 

5. W ciągu 30 dni przed terminem, w którym może wygasnąć umowa, użytkownicy końcowi są zobowiązani do sprawdzenia, 

czy umowa zawarta przez Uczelnię zostanie przedłużona. Jeżeli umowa nie zostanie przedłużona, wówczas najpóźniej w 

dniu wygaśnięcia umowy wszystkie kopie oprogramowania muszą zostać usunięte z dysków komputerów na których były 

zainstalowane. 

6. Osobą upoważnioną do zatwierdzania kart rejestracji użytkownika końcowego licencji jest zgodnie z umową licencyjną 

osoba pełniąca funkcję Dyrektora Centrum Informatycznego. Karta rejestracyjna nie posiadająca zatwierdzenia jest kartą 

nieważną i nie upoważnia do korzystania z licencji. Osoba upoważniona jest również jedyną osobą wyznaczoną do 

kontaktów z dostawcą w sprawach dotyczących licencji akademickiej – osobie tej będą przekazywane kolejne nowe wersje 

programu i informacje dla użytkowników końcowych. 

 

Nazwa Uczelni Wyższej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Imię i Nazwisko użytkownika  

e-mail  

Wydział / Instytut / Katedra / Jednostka organizacyjna  

Liczba i rodzaj licencji przydzielonych użytkownikowi  

Miejsce wykorzystywania licencji  

Data podpisania umowy przez użytkownika końcowego  

Data wejścia w życie rocznej Umowy o Licencji Akademickiej  

Data wygaśnięcia rocznej Umowy o Licencji Akademickiej  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami, akceptuję je i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

dnia ..........................................  podpis użytkownika końcowego ................................................. 

 

Potwierdzam prawdziwość danych osobowych podanych w karcie rejestracyjnej i zatwierdzam kartę rejestracyjną 

 

pieczęć i podpis 


