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1 Informacje o programie 
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1.1 Do czego służy program 
 

Program Eksport dokumentów dla księgowości służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta 

GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WAPRO Kaper firmy Asseco Business 

Solutions SA. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom Subiekta GT 

prowadzącym podatkową księgę przychodów i rozchodów korzystającym z księgowości 

zewnętrznej przy użyciu programów firmy Wapro. 

Obsługiwane typy plików: 

• XML KaPeR 

Istnieje możliwość dodania obsługi pliku wg innych schematów, która jest objęta wyceną 

indywidualną, w oparciu o otrzymaną specyfikację pliku komunikacji. 

W takim przypadku prosimy o kontakt pod adres programy@leo.pl.  
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1.2 Wymagania systemowe do instalacji 

i uruchomienia programu 
 

Program System rabatowy posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program 

Subiekt GT.  

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

• Subiekt 1.49 lub nowszy,  

• Microsoft .NET Framework: 

o dla Windows 8, 8.1, Windows 10, Server 2012, Server 2012 R2 , Server 2016, 

Server 2019 – dodatek Microsoft .NET Framework 4.6.1 jest wbudowany 

standardowo - nie ma potrzeby instalowania go, 

• Microsoft SQL Serwer 2008 R2 lub nowszy. 
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1.3 Wersja demonstracyjna 
 

Wersja DEMO pozwala na pracę programu Eksport dokumentów księgowych z dowolnym 

podmiotem Subiekta GT. Wersja DEMO posiada następujące ograniczenia: 

• Możliwość eksportu pięciu pierwszych dokumentów. 

• Możliwość uruchomienia maksymalnie trzydziestu zadań.  
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1.4 Aktualizacja 
 

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym 

rogu okna programu, na pasku zakładek. 

 

Rysunek 1 
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2 Przygotowanie Subiekta GT do pracy 

z programem  
 

Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego 

podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. 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. 

 

 

  

Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na 

istniejącym podmiocie, można pominąć ten punkt.  
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2.1 Tworzenie nowego podmiotu 
 

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu 

i nacisnąć przycisk OK, tak jak na rysunku 2. 

 
Rysunek 2 

W następnym oknie należy wybrać opcję wersja próbna, i zaznaczyć wpisz dane przykładowe. 

Następnie należy nacisnąć przycisk OK. 

 

Rysunek 3 

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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3 Instalacja i konfiguracja programu 

Eksport dokumentów dla księgowości 
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3.1 Proces instalacji 
 

Należy uruchomić plik instalacyjny programu: EksportDokumentowKsiegowych_Setup.exe  

z uprawnieniami administratora. 

 

Rysunek 4 

Po jego uruchomieniu otworzy okno z warunkami umowy licencyjnej. W celu instalacji programu 

konieczne jest zapoznanie się z tymi warunkami i ich akceptacja.  

 

Rysunek 5 
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W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu w którym ma zostać zainstalowany program. 

Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Eksport dokumentów księgowych. Lokalizację można 

zmienić wybierając przycisk Przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki, należy 

zaznaczyć opcję Dalej.  

  

Rysunek 6 

Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych. 

 

Rysunek 7 
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Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień. Wybierając opcję Instaluj, rozpocznie się 

instalacja programu. 

 

Rysunek 8 

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając 

opcję Uruchom program System rabatowy, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu 

przycisku Zakończ. 

  

Rysunek 9 

  

Uruchom aplikację Eksport dokumentów dla księgowości 
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3.2 Pierwsze uruchomienie programu – 

konfiguracja połączenia z bazą danych 
 

Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji. Dla 

poprawnego połączenia należy uzupełnić pola 

• Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można 

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. 

 

Rysunek 10 

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

autentykację Windows 

Informacje o serwerze oraz podmiocie na których pracuje użytkownik znajdują się  w Subiekcie 

GT, w górnej części na pasku programu. 

 

Rysunek 11 
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Podczas kolejnych prób uruchomienia programu będzie wyświetlać się okno logowania. Do 

programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, 

jeśli takie jest ustanowione. 

 

 
Rysunek 12 

 

 

 

 

  

Podczas użytkowania programu zostanie dodany nowy użytkownik do Subiekta 

GT, nie będzie go widać na liście logowania do programu Synchronizator Shoper. 

Nowo utworzonego użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień 

(rozdział 6.3).  
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3.3 Problemy z połączeniem 
 

W przypadku problemów z połączeniem z bazą danych, należy sprawdzić konfiguracje serwera 

SQL. W tym celu należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager. Poniżej 

przedstawiamy przykład dla MS SQL Server 2014, dla innych wersji konfiguracja wygląda 

analogicznie. 

Dla Windows 7 lub wcześniejszych wersji uruchamia się go z Menu Start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13 
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Dla Windows 8 należy wyszukać programu w aplikacjach. 

 

Rysunek 14 

Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager należy wybrać opcję protocols for 

INSERTGT, która znajduje się w SQL Server Network Configuration. Następnie w oknie z prawej 

strony zaznaczyć TCP/IP i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję właściwości. 

Na karcie protocol w stawieniach general trzeba ustawić opcję enabled na yes. Następnie dla 

wszystkich adresów IP w zakładce IP addresses wykasować zawartość pola TCP Dynamic 

Ports, a dla TCP Port wpisać numer portu otwartego na zaporze służącego do komunikacji z 

serwerem SQL. Domyślnie jest to port 1433 (Ilustracje pomocnicze znajdują się na następnej 

stronie). 

 

Rysunek 15 
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Rysunek 16 

Po zapisaniu zmian należy zrestartować serwer SQL. W tym celu należy wybrać SQL Server 

Configuration Manager, a następnie SQL Server Services. Po wybraniu tej opcji w oknie z prawej 

strony pojawią się ikony, należy zaznaczyć prawym przyciskiem myszy SQL Server i wybrać 

opcję restart. 

 

Rysunek 17 
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4 Instalacja pliku licencji 
 

Istnieją dwa sposoby wczytania pliku licencji do programu Eksport dokumentów dla 

księgowości. Pierwszy z nich umożliwia wczytanie licencji podczas uruchamiania programu w 

wersji DEMO. Drugi, umożliwia wczytanie licencji po uruchomieniu programu, niezależnie od 

tego czy uruchamiana wersja jest wersją DEMO.  

Uruchamiając program w wersji DEMO, wyświetlony zostanie komunikat z informacją 

o możliwości wczytania licencji.  

 

Rysunek 18 

Wybierając opcję Wczytaj plik licencji lub zmień konfigurację, otwarte zostanie nowe okno, gdzie 

należy wybrać opcję Wczytaj plik licencji. Następnie należy wskazać plik licencji i zapisać 

zmiany.  

 

Rysunek 19 



Eksport dokumentów dla księgowości
  

 

21 
 

Drugim sposobem jest wczytanie pliku licencji po uruchomieniu programu. W tym celu należy 

wybrać przycisk rozwijanego menu ustawień, a następnie kolejno opcje Konfiguracja → Licencja 

→ Wczytaj plik licencji.  

 

Rysunek 20 

 

Rysunek 21 

Po wybraniu opcji Wczytaj plik licencji pojawi się nowe okno, gdzie należy wskazać plik licencji, 

a następnie wybrać opcję Zapisz.  

 

Rysunek 22 
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5 Interfejs programu 
 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów: 

• pasek programu,  

• pasek zakładek z modułami,  

• pasek narzędzi,  

• okno komunikatów,  

• pasek stanu 

 

 

Rysunek 23 
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6 Opcje programu – rozwijane menu 

programu 
 

Ustawienia dotyczące programu dostępne są po kliknięciu na rozwijane menu programu. 

 

Rysunek 24 

W podrozdziałach zostały opisane dostępne ustawienia.  
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6.1 Ustawienia 
 

Ustawienia umożliwiają zdefiniowanie opcji dotyczących rodzaju oraz lokalizacji generowanych 

plików XML.  

Dostępne są dwie zakładki: Ogólne oraz Pliki i katalogi. 

 

ZAKŁADKA OGÓLNE 

 

Rysunek 25 

• Magazyny – należy wskazać magazyny, z których będą eksportowane dokumenty do 

pliku XML.   

• Zdarzenia – należy wskazać typy dokumentów, które będą eksportowane do pliku XML. 

Możliwe opcje do wyboru: 

o Sprzedaż towarów i usług – eksportowane będą faktury sprzedaży. 

o Zakup towarów i usług – eksportowane będą faktury zakupu. 

o Sprzedaż detaliczna – eksportowane będą paragony. W przypadku powiązanych 

faktur sprzedaży detalicznych, należy wybrać dodatkowe opcje: 

▪ Pomijaj FSd powiązane – powiązane detaliczne faktury sprzedaży będą 

pomijane. 

▪ Eksportuj FSd, pomijaj PA powiązane do tych FSd – powiązane 

detaliczne faktury sprzedaży będą eksportowane do pliku. Nie będą 

eksportowane paragony powiązane z tymi fakturami. 
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PLIKI I KATALOGI 

 

Rysunek 26 

Miejsce przeznaczenia pliku – w tej sekcji należy wskazać, gdzie będą zapisywane generowane 

pliki XML 

• FTP – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą zapisywane w wskazanym 

katalogu na serwerze ftp.  

• Serwer – adres serwera ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, w którym będą zapisywane generowane 

pliki. 

• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się połączyć 

z serwerem ftp na podstawie wpisanych danych. 

• Nadpisuj utworzone pliki – wybierając tę opcję plik w wybranym katalogu zostanie 

nadpisany o generowany plik jeżeli ich nazwa będzie taka sama. 

• Własna nazwa pliku – wybierając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną 

nazwę dla generowanych plików. Elementy nazwy pliku, które mogą się zmieniać 

dynamicznie przy pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy. 
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• Katalog lokalny – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą zapisywane w 

wskazanym katalogu na komputerze lokalnym. Po zaznaczeniu tego pola będzie 

możliwe wprowadzenie ścieżki do katalogu w polu poniżej oraz: 

• Nadpisuj utworzone pliki – wybierając tę opcję plik w wybranym katalogu zostanie 

nadpisany o generowany plik jeżeli ich nazwa będzie taka sama. 

• Własna nazwa pliku – wybierając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną 

nazwę dla generowanych plików. Elementy nazwy pliku, które mogą się zmieniać 

dynamicznie przy pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy. 

 

• E-mail – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą wysyłane w wiadomości e-

mail jako załącznik.  

• Serwer – serwer SMTP poczty e-mail. 

• Port – port poczty wychodzącej. 

• Użytkownik – użytkownik konta poczty e-mail (login lub adres e-mail). 

• Hasło – hasło do konta e-mail. 

• SSL – należy zaznaczyć, jeżeli serwer e-mail obsługuje protokół SSL. W przypadku 

wątpliwości należy skontaktować się z administratorem poczty elektronicznej. 

Nadawca – w tej sekcji, należy wprowadzić parametry do wysłania testowej wiadomości 

e-mail oraz nazwę nadawcy wiadomości.  

• Nazwa – nazwa nadawcy wiadomości. 

• E-mail – adres e-mail odbiorcy wiadomości testowej.  

• Wyślij wiadomość testową – wybierając tę opcję wiadomość testowa zostanie 

wysłana zgodnie z uzupełnionymi polami powyżej.  

Odbiorca – w tej sekcji, należy wskazać adres e-mail odbiorcy. 

• Własny tytuł wiadomości – zaznaczając tę opcję można zdefiniować własny tytuł 

wiadomości zawierającej generowany plik. Elementy tytułu wiadomości, które mogą 

się zmieniać dynamicznie przy pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy. 
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• Własna nazwa pliku – zaznaczając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną 

nazwę dla generowanych plików dołączanych do wiadomości e-mail. Elementy 

nazwy pliku, które mogą się zmieniać dynamicznie przy pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy. 

 
• Wyślij ukrytą kopię pod adres – zaznaczając tę opcję, należy wpisać adres e-mail, na 

który będą wysyłane ukryte kopie wiadomości z generowanym plikiem. 
 
Inny katalog tymczasowy – użytkownik może wskazać ścieżkę do katalogu w którym będą 

zapisywane pliki tymczasowe (TEMP) generowane podczas pracy programu. Pliki te są 

automatycznie usuwane. Domyślnie pliki te zapisywane są w katalogu użytkownika 

(C:\Users\(nazwa użytkownika)\AppData\Local\Temp). Inny katalog należy wskazać, jeżeli 

pojawią się problemy z zapisem plików tymczasowych w domyślnym katalogu. 
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6.2 Konfiguracja 
 

Konfiguracja programu pozwala ustawić takie parametry jak: 

• Baza danych MS SQL – możliwość wprowadzenia danych do połączenia z bazą danych 

Subiekta GT. 

• Licencja – możliwość wczytania licencji programu. 

W podrozdziałach zostały dokładnie opisane powyższe ustawienia. 
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6.2.1 Baza danych MS SQL 
 

Dla poprawnego połączenia z bazą danych Subiekta GT, należy uzupełnić pola 

• Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można 

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. 

 

Rysunek 27 
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6.2.2 Licencja 
 

W celu wczytania pliku licencji z poziomu programu Eksport dokumentów dla księgowości 

należy kolejno wybrać ikonę menu rozwijanego → Konfiguracja → Licencja → Wczytaj plik 

licencji. Po wybraniu tych opcji otworzy się nowe okno, w którym będzie trzeba wskazać 

lokalizację pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.  

  

Rysunek 28 
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6.3 Uprawnienia 
 

Okno tych ustawień pozwala na zmianę uprawnień dla poszczególnych użytkowników lub grup 

użytkowników dla programu Eksport dokumentów dla ksiegowości. 

 

 
Rysunek 29 

Użytkownik ma możliwość dodania grup uprawnień (pole nr 1), do których będą przypisane 

różne uprawnienia (pole nr 2). Do każdej grupy należy przypisać użytkowników (pole nr 3). 
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6.4 Log 
 

Log zawiera informacje z chronologicznym zapisem dotyczącym działania programu. W sekcji 

Wpisy z okresu użytkownik może wybrać okres czasu za który zostaną wyświetlone logi 

programu.  

 

 
Rysunek 30 
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6.5 O programie 
 

Opcja o programie podzielona jest na dwie zakładki 

INFORMACJE OGÓLNE 

W tym miejscu znajdują się informacje o zainstalowanej wersji programu Eksport dokumentów 

dla księgowości i jego producencie. Widoczne są również dane firmy, informacje o systemie 

operacyjnym i nazwie komputera na którym zainstalowany jest program. 

 
Rysunek 31 

 

WERSJE ROZSZERZEŃ 

W tym miejscu znajdują się informacje o zainstalowanej wersji rozszerzeń według, których 

generowane są pliki XML zgodnie z specyfikacją Kaper.  

 

Rysunek 32 
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6.6 Sprawdź aktualizacje 
 

Wybierając tę opcję, użytkownik może sprawdzić czy są dostępne aktualizacje programu oraz 

specyfikacji plików komunikacyjnych. Pola wyboru będą możliwe do zaznaczenia w przypadku 

dostępnych aktualizacji. 

 

Rysunek 33 
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6.7 Zamknij 
 

Wybranie opcji zamknij spowoduje zamknięcie rozwijanego menu programu. Jeżeli na, którejś 

z zakładek w tym menu nie zostały zapisane zmiany, program poinformuje o tym.  

 

Rysunek 34 
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7 Praca z programem – zakładka 

główne 
 

W tej zakładce użytkownik ma możliwość wygenerować pliki XML zawierające nagłówki faktur 

z Subiekta GT, które następnie można wczytać do programu WAPRO Kaper firmy Asseco 

Business Solutions SA. Rodzaj dokumentów i miejsce zapisu plików, które będą generowane 

należy wcześniej zdefiniować w ustawieniach programu (Rozdział 6.1- Ustawienia). 

 

Rysunek 35 

W zakładce Główne użytkownik może wybrać następujące opcje: 

• Generuj plik – wybierając tę opcje, pojawi się lista z dostępnymi specyfikacjami 

według, których zostanie wygenerowany plik XML. 

• Data początkowa – należy wskazać datę, od której będą brane pod uwagę dokumenty 

w Subiekcie GT, dla których będą generowane pliki XML.  

• Data końcowa – należy wskazać datę, do której będą brane pod uwagę dokumenty 

w Subiekcie GT, dla których będą generowane pliki XML.  
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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. 


