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Do czego służy program?  

 

Program Integrator KRD pozwala korzystać z oferty usług świadczonych przez KRD BIG SA bez konieczności 
logowania się do serwisu internetowego i żmudnego przepisywania danych. Podstawową funkcją aplikacji jest 
zintegrowanie Subiekta GT z bazą informacji gospodarczych KRD dotyczącą zobowiązań partnerów biznesowych. 
W znacznym stopniu podnosi to bezpieczeństwo finansowe dokonywanych transakcji zapewniając przy tym 
stały i nieprzerwany dostęp do najważniejszych informacji pomagających w realizacji założonych celów. 

 

 

 

 

Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu?  

 

Program Integrator KRD posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT.  
Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

 Subiekt GT (1.25 lub nowszy),  

 dodatek Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 lub wyższy. Dodatek ten można bezpłatnie pobrać ze stron 
Microsoftu wyszukując go uprzednio przy pomocy dowolnej wyszukiwarki, np. Google, 

 dla Windows Vista od wersji SP2 (32 lub 64-bit) lub wyższych (Windows 7, Windows Server 2008 
SP2) - dodatek Microsoft .NET Framework 4.5 lub wyższy. Dodatek nie jest obsługiwany w systemie 
Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami Itanium.  

 Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy  

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet .NET Framework można bezpłatnie pobrać ze stron Microsoftu wyszukując go uprzednio przy pomocy 
dowolnej wyszukiwarki internetowej. W przypadku posiadania systemów Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 
Server 2012 pakiet jest zintegrowany z systemem i nie trzeba go ręcznie instalować. 
 

Pakiet .NET Framework można bezpłatnie pobrać ze stron Microsoftu wyszukując go uprzednio przy pomocy 
dowolnej wyszukiwarki internetowej. W przypadku posiadania systemów Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 
Server 2012 pakiet jest zintegrowany z systemem i nie trzeba go ręcznie instalować. 

Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu niezbędne jest podłączenie 
go do bazy danych MS SQL Subiekta. 
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Jakie są ograniczenia wersji demonstracyjnej? 

Wersja demonstracyjna umożliwia: 

 Pobranie informacji na temat sumy należności wszystkich kontrahentów z bazy danych Subiekta GT 
oraz ilości kontrahentów z tej bazy wpisanych do serwisu KRD (nie jest wymagane posiadanie loginu i 
hasła nadanych przez KRD). Funkcjonalność dostępna jest w zakładce „Sprawdzanie” pod Przyciskiem 
„Sprawdź wszystkich kontrahentów” (szczegóły na stronie 22, w rozdziale Zakładka: Sprawdzanie). 

 

 

 

 Dostęp do wszystkich funkcjonalności operujących na oddzielnej, przykładowej bazie danych serwisu 
KRD. Wymagane jest posiadanie loginu i hasła uprawnionego do logowania się do serwisu KRD za 
pośrednictwem Integratora KRD. W celu otrzymania loginu i hasła należy skontaktować się z KRD pod 
numerem: 71 78 50 120. Więcej informacji na www.info.krd.pl/subiekt. 

Z funkcji sprawdzenia wszystkich kontrahentów można skorzystać tylko jeden raz! 
 

http://www.info.krd.pl/subiekt
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 Przygotowanie Subiekta GT do pracy z programem 

 

 

 

1. Tworzenie nowego podmiotu testowego 

Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego podmiotu można 
korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia, z możliwością aktywacji próbnej licencji dodatku Sfera na 15 dni 
oraz PLUSów. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa dosłownie kilka minut. Niepotrzebny podmiot 
testowy może być usunięty za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład oprogramowania 
InsERT GT. 

 

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję „Nowy”, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć 
przycisk „OK”, tak jak na rysunku poniżej: 

Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli zdecydujesz się na przetestowanie 
programu na istniejącym podmiocie, możesz pominąć ten punkt.  
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W następnym oknie należy wybrać opcję „Wersja próbna”, i zaznaczyć „Wpisz dane przykładowe”. Następnie 
należy nacisnąć przycisk „OK”: 

 
 
Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. 
Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z 
programem na nowo utworzonym podmiocie. 
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Instrukcja instalacji i konfiguracji  

 

1. Instalacja 

1.1. Należy pobrać, rozpakować i uruchomić plik instalacyjny programu IntegratorKRD_Setup.exe 

1.2. Po zainstalowaniu w systemach Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 należy kliknąć (prawym 
przyciskiem na ikonie programu) Właściwości/Zgodność i zaznaczyć parametr Uruchom ten program jako 
administrator. 
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1.3. Po pierwszym uruchomieniu programu powita nas okno konfiguracyjne połączenia programu z bazą 
Subiekta GT. W zakładce Baza danych MS SQL należy wpisać dane serwera oraz podmiotu. 

 

 Serwer: nazwa serwera SQL i instancji (np. „(local)\INSERTGT”). Informacje te możemy znaleźć na 
pasku tytułowym programu Subiekt GT. 

 Użytkownik i hasło: login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta). 
Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste. 

 

Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz 
autentykację Windows. 

Nazwa serwera SQL i instancji podawana jest w oknie startowym Subiekta GT, a następnie wyświetlana w górnej 
belce podczas jego normalnej pracy. 

 

 

 

1.4. Jeżeli dane są prawidłowe należy kliknąć przycisk Sprawdź połączenie. Jeżeli program połączył się  
z serwerem, należy wybrać z rozwijanej listy nazwę podmiotu z Subiekta GT. 
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1.5. Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem z bazą danych należy sprawdzić konfigurację serwera SQL. W tym 
celu należy z Menu Start Windows uruchomić program SQL Server Configuration Manager. 

Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager dla wszystkich adresów IP należy dla odpowienich pól: 

 kasujemy zawartość pól TCP Dynamic Ports 

 TCP Port – wpisać numer portu służącego do komunikacji z serwerem MS SQL. Domyślnie jest to 
port 1433. 
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1.6. Do programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, jeśli 
takie jest ustanowione.  

 

 

Użytkownik musi posiadać niezbędne uprawnienia (ustawione w Subiekcie) do wszystkich funkcji, z których 
korzysta program.   
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2. Instalacja pliku licencji 

Pojawienie się poniższego komunikatu świadczy o tym, że nie został aktywowany plik licencyjny. Program będzie 
pracował w wersji demonstracyjnej.  

 

Aby uruchomić program w pełnej wersji wystarczy wczytać dostarczony wraz z aplikacją plik licencyjny. Plik ten 
jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Można to zrobić na dwa sposoby.  

Sposób pierwszy: 

W oknie ostrzegającym o korzystaniu z programu w wersji demo wybieramy opcję Wczytaj plik licencji lub 
zmień konfigurację i naciskamy przycisk Kontynuuj. 
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W następnym oknie z zakładki Licencja wybieramy przycisk Wczytaj licencję. Używając okna dialogowego 
wybieramy nasz plik licencji i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem Otwórz. 

 

Sposób drugi: 

W głównym oknie programu z rozwijanej wstążki Program wybieramy opcję Konfiguracja. 
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W następnym oknie z zakładki Licencja wybieramy przycisk Wczytaj licencję. Używając okna dialogowego 
wybieramy nasz plik licencji i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem Otwórz. 
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4. Ustawienia programu 

Opcje mające związek z funkcjonalnością programu dostępne są  pod przyciskiem Ustawienia programu. 

 

 

Pojawi się okno z ustawieniami programu, podzielone na 3 zakładki:  

 Obsługa serwera KRD – na tej zakładce podajemy niezbędne informacje do połączenia z serwerami KRD 

 Inne – różne ustawienia funkcjonalności programu 

 Harmonogram – ustawienia dotyczące automatycznego wywoływania programu z poziomu 
harmonogramu zadań systemu operacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis poszczególnych ustawień z zakładki Obsługa serwera KRD. 
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Użytkownik: 

 Login – Nazwa użytkownika służąca do logowania do systemu KRD. 

 Hasło – hasło do użytkownika KRD. 

 

 

Tryb pracy: 

 Produkcyjny – wszystkie informacje będą wymieniane z serwerem KRD. Przesyłanie transzy jest płatne, 
a dane trafiają do Krajowego Rejestru Długów. 

 Demo – informacje będą przesyłane do serwera KRD dedykowanego testowaniu funkcjonalności 
oprogramowania Integrator KRD. 

Login i hasło muszą być uprawnione do wprowadzania danych do serwisu KRD za pośrednictwem integratora. Należy 
skontaktować się z KRD w celu nadania takich uprawnień bądź loginu i hasła.  
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Opis poszczególnych ustawień z zakładki Inne. 

 

 

 

 

Rejestr kontrahenta: 

 Nazwa – Ustawienie opcjonalne. W tym polu należy wpisać nazwę podmiotu, który zarejestrował 
firmę. Wymaga zdefiniowania pola własnego kontrahenta w Subiekcie GT. 

 Numer – Ustawienie opcjonalne. W tym polu należy wpisać numer EKD firmy. Wymaga zdefiniowania 
pola własnego kontrahenta w Subiekcie GT. 

 

 Wezwania do zapłaty z Subiekta GT – Aby dodać wpis o dłużniku do KRD, musi być spełnione kilka 
warunków. Jednym z nich jest wysłanie wezwania do zapłaty przynajmniej 30 dni od dnia zgłaszania 
sprawy do KRD. W przypadku zaznaczania tej opcji, wezwania do zapłaty będą pobierane z bazy 
Subiekta GT.  W przeciwnym wypadku wezwania do zapłaty trzeba przypisywać ręcznie (na pasku 
narzędzi w głównym oknie programu w zakładce Należności pojawi się odpowiedni przycisk). 

 Monitorowanie – osoba powiadamiana – w tym ustawieniu wybieramy, kto ma być powiadamiany o 
monitorowanych kontrahentach. Ustawienie dotyczy kont serwerów KRD. 

Historia wysłanych zleceń: 

 Usuwaj zlecenia starsze niż – w przypadku zaznaczenia tej opcji możemy wybrać, po jakim czasie 
zlecenie zostanie usunięte z historii zleceń. 
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Opis poszczególnych ustawień z zakładki Harmonogram: 

 

 

 

 

Automatyczna aktualizacja spłat: 

 Częstotliwość wykonywania aktualizacji – w polu wybieramy, co ile godzin ma zostać wykonana 
aktualizacja spłat. Minimalną wartością jest 8 godzin. 

 Włącz harmonogram – włącza mechanizm automatycznej aktualizacji spłat. 
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Instrukcja użytkowania 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów: 

 Menu programu – zapewnia dostęp do podstawowych narzędzi konfiguracyjnych programu 

 Pasek narzędzi – zależny od widoku moduł zawierający najbardziej potrzebne funkcje 

 Pasek zakładek – służy do przełączania się między widokami 

 Pasek stanu – wyświetla informacje techniczne programu. 

 Główny obszar programu – zależny od widoku obszar z tabelami. 
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Menu programu: 

 Z poziomu menu programu możemy uzyskać dostęp 
do narzędzi konfiguracyjnych programu oraz Logu. 

 Ustawienia KRD – otwiera okno ustawień programu 

 Konfiguracja – otwiera okno pozwalające 
skonfigurować połączenie programu z bazą danych 
oraz wybrać plik licencji. 

 Uprawnienia – otwiera okno pozwalające ograniczyć 
dostęp do poszczególnych funkcjonalności programu 
określonym użytkownikom z Subiekta GT. 

 Log – otwiera okno, za pomocą którego można 
przesłać informacje o ewentualnych błędach do 
producenta oprogramowania. 

 Kontakt KRD – wyświetla dane kontaktowe z 
Krajowym Rejestrem Długów 

 O programie – wyświetla podstawowe informacje o 
programie, licencji oraz systemie operacyjnym 
użytkownika 

 Zamknij – zamyka program 

 

 

Pasek stanu: 

Pasek stanu wyświetla podstawowe informacje na temat działania programu. Po lewej stronie widzimy 
informację o obecnie zalogowanym użytkowniku. W centralnej części paska znajduje się informacja o ostatniej 
synchronizacji z KRD. W prawej części paska widnieją 3 indykatory stanu poszczególnych serwisów KRD: 

 Chase – odpowiada za poprawności działania modułu sprawdzanie. 

 Siddin – odpowiada za poprawność działania modułów należności i monitorowanie. 

 Tobias – odpowiada za poprawność działania modułu billing. 
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Zakładka: Należności 

Zakładka Należności jest domyślną zakładką w programie. Służy ona do obsługi spraw zgłaszanych do serwisu 
KRD z poziomu programu Integrator KRD. Umieszczenie informacji o dłużniku w systemie KRD skutkuje utratą 
wiarygodności kontrahenta, co mobilizuje go do szybkiej spłaty swoich zobowiązań. Jak wynika z 
przeprowadzonych badań rynkowych, usługa powoduje znaczne zwiększenie ściągalności wierzytelności. 
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Ikony na pasku narzędzi: 

 

 Odśwież – odświeża listę należności z Subiekta 

 Synchronizacja z KRD – aktualizuje statusy poszczególnych spraw zgłaszanych do KRD. Program podczas 
synchronizacji uwzględnia nowe spłaty należności kontrahentów. 

 Informacje – wyświetla okno ze szczegółowymi informacjami na temat należności oraz przypisanych do 
niej powiadomień. 

 Przypisz wezwanie – opcja dostępna tylko przy wyłączonym ustawieniu Wezwania do zapłaty z 
Subiekta GT. Pozwala ręcznie przypisać datę wysłania wezwania do zapłaty wraz z opisem. 

 Dodaj do KRD – dodaje nową sprawę do KRD na podstawie zaznaczonych należności (muszą spełniać 
wymogi KRD). 

 Usuń z KRD – usuwa sprawę z KRD. 
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Przykład użycia: 

Dla przykładu spróbujemy zgłosić sprawę do KRD na podstawie należności kontrahenta Drogeria ODEON z 
przykładowej bazy Subiekta GT. Najpierw musimy przyporządkować wezwanie do zapłaty do należności (jeżeli 
korzystają państwo z systemu windykacji z Subiekta GT, to program może je uwzględniać po przełączeniu 
odpowiedniego ustawienia w opcjach). Aby to zrobić, wybieramy należność i naciskamy przycisk Wezwanie do 
zapłaty. W oknie dialogowym wybieramy datę wysłania powiadomienia oraz uzupełniamy opis. Powtarzamy 
czynność do każdej należności którą chcemy dodać do KRD. 
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Następnie wybieramy interesujące nas należności i naciskamy przycisk Dodaj do KRD. 

 

Po naciśnięci przycisku Dodaj do KRD pojawi się poniższy komunikat: 

 

 

Po zapoznaniu się z treścią komunikatu potwierdzamy wybór. Nasza sprawa zostanie przekazana do weryfikacji 
przez serwis KRD, co sygnalizuje zmiana statusu w tabeli: 

 

 

Można dodać do KRD więcej niż jedną należność jednocześnie. Aby to zrobić, klikamy lewym przyciskiem myszy na 
kolejne należności trzymając wciśnięty klawisz CTRL. 
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Zakładka: Sprawdzanie 

Sprawdzenie może dotyczyć nowego kontrahenta jak i istniejącego już w Państwa Subiekcie. Informacja taka 
daje pewność, że kontrahent jest wypłacalny. Można się w ten sposób również zabezpieczyć przed zawarciem 
transakcji handlowej na niekorzystnych warunkach.  

 

 

 

 

Aby sprawdzić kontrahenta, wybieramy kontrahenta z Subiekta lub wpisujemy numer NIP/Pesel w pole NIP 
kontrahenta lub wybieramy za pomocą przycisku […] i klikamy przycisk Sprawdź.  
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Zostanie wyświetlony raport o istniejących należnościach kontrahenta w serwisie KRD. 
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W tabeli  znajdziemy historię raportów, którą zawsze możemy przejrzeć. Z pomocą idą nam przyciski na pasku 
narzędzi dla zakładki Sprawdzanie: 

 

 Odśwież – odświeża listę raportów sprawdzania. 

 Pokaż raport – otwiera okno dialogowe ze szczegółami raportu 

 Usuń – usuwa raport z historii. 

 Sprawdź wszystkich kontrahentów – funkcjonalność pozwala na jednorazowe sprawdzenie: 

◦ ilu z naszych kontrahentów zostało wpisanych w KRD 

◦ suma należności wyżej wymienionych kontrahentów 

Aby pokazać raport, można również dwukrotnie kliknąć na interesującą nas pozycję w tabeli. 
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Zakładka: Monitorowanie 

Zakładka monitorowanie służy do obserwacji wybranych kontrahentów. Funkcja pozwala na szybką reakcję w 
przypadku utraty płynności finansowej monitorowanego kontrahenta. Informacje wysyłane są automatycznie, 
gdy u monitorowanego kontrahenta pojawią się kłopoty finansowe. 

 

 

Na pasku narzędzi znajdują się następujące przyciski: 

 

 Odśwież – odświeża listę monitorowanych kontrahentów 

 Dodaj – otwiera okno dialogowe, pozwalające dodać nowego kontrahenta do monitorowanych. 

 Aktualizuj – Aktualizuje dane o kontrahencie. 

 Usuń – usuwa wybranego kontrahenta z listy monitorowanych. 
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Zakładka historia zleceń 

W tej zakładce możemy sprawdzić historię wysyłanych przez nas transzy do serwisu KRD. W przypadku 
niepowodzenia możemy sprawdzić prawdopodobną przyczynę w kolumnie Status. 

 

Na pasku narzędzi w tej zakładce figurują następujące przyciski: 

 

 Odśwież – odświeża listę wysłanych transzy i uaktualnia status 

 Pobierz – opcja przeznaczona do celów diagnostyczno-serwisowych. 
Naciśnięcie tego przycisku otworzy okno ze szczegółowymi danymi 
dotyczącymi wymiany informacji pomiędzy programem Integrator 
KRD a serwisem KRD. 

 Anuluj – za pomocą tej opcji możemy anulować transzę oczekującą na 
odpowiedź serwisu KRD. 
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Zakładka kontrahenci 

Zakładka kontrahenci pozwala przypisywać osoby (np. pełnomocników) poszczególnym kontrahentom. 

 

 

Aby przypisać osobę kontrahentowi, zaznaczamy interesującego nas kontrahenta i z paska narzędzi wybieramy 
opcję Osoby powiązane.  
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Zakładka billing 

Zakładka billing pozwala na bieżąco śledzić ilość pozostałych i wykorzystanych operacji w danym okresie 
rozliczeniowym. 
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Umowa licencyjna 

Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kalidego 69 (zwaną dalej 
"LEO"). 
 
Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę 
pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą"). 
 
Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czyli: Subiekt 
GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub Navireo firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem). 
 
Poprzez zainstalowanie oprogramowania licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej umowy licencyjnej. 

 
W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na 
oprogramowanie i licencjobiorca nie ma prawa instalować oprogramowania ani go używać. 
  
Licencja 
Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami 
międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.  
 
Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem 
oprogramowania uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo 
zainstalować i używać oprogramowanie. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od 
licencjodawcy pliku licencyjnego oraz certyfikatu autentyczności. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. 
Certyfikat autentyczności jest dokumentem elektronicznym określającym przedział czasowy na użytkowanie oprogramowania (dla wersji 
oprogramowania z ograniczeniem czasowym) oraz datę określającą wygaśnięcie licencji na bezpłatną aktualizację oprogramowania. 
 
Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania. Testowanie 
odbywa się na wersji oprogramowania z ograniczoną funkcjonalnością. 
 
1. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, 

Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas składania 
zamówienia na oprogramowanie. 

2.  Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym. 
3. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym, licencjobiorca ma prawo do korzystania z oprogramowania 

tylko w czasie określonym przez szczegółowe warunki licencji, wyszczególnione w Certyfikacie autentyczności. Po upływie wyznaczonego 
czasu użytkowanie oprogramowania nie będzie możliwe. 

4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do bezpłatnej aktualizacji (update) oprogramowania, które ukazało się w okresie 1 roku od dnia jego 
zakupu. Aktualizacja obejmuje wszelkie ulepszenia oraz zmiany funkcjonalności bieżącej edycji oprogramowania. Licencjobiorca ma 
również prawo bezpłatnie pobrać i zainstalować następną edycję oprogramowania podczas trwania licencji na aktualizację. Data ważności 
licencji na aktualizację oprogramowania podana jest w Certyfikacie autentyczności. Po upływie wyznaczonego czasu będzie możliwe 
pobranie wersji oprogramowania, która była aktualna w ostatnim dniu obowiązywania licencji. 

5. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną 
liczbę kopii oprogramowania.  

6. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich 
praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej.  

7. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich 
modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych.  

8. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy są zastrzeżone dla licencjodawcy.  
 
Prawa autorskie  
Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy.  
 
Odpowiedzialność  
1. Mimo, że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do 

oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy.  
W rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one 
występują, zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością.  

2. Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami 
z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty 
informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia  
oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest  
w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych 
danych.  

3. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor 
GT, Gestor GT bądź Gratyfikant GT, które zostaną wydane po sprzedaży niniejszego oprogramowania. 

 

 


