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ZASADY KORZYSTANIA Z OPORGRAMOWANIA SAS  PRZEZ 
UśYTKOWNIKA KO ŃCOWEGO W RAMACH LICENCJI AKADEMICKIEJ 

 
 

1. SAS udziela Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu (zwanej dalej 
„Uczelnią”) licencji dla uczelni, w ramach której oprogramowanie SAS jest 
dostępne dla studentów pobierających naukę na Uczelni, wykładowców i 
pracowników naukowych zatrudnionych na Uczelni lub świadczących na rzecz 
Uczelni usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, (dalej zwanych 
UŜytkownikami ). Oprogramowanie moŜe być wykorzystywane wyłącznie 
przez UŜytkowników prowadzących w ramach działalności Uczelni prace 
badawcze lub działania naukowe lub edukacyjne. Uczelnia zobowiązuje się 
udostępnić do korzystania  oprogramowanie SAS na następujących Zasadach a 
UŜytkownik zobowiązuje się poniŜszych zasad przestrzegać. 

2. Uczelnia moŜe zainstalować i uŜywać oprogramowane wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Terytorium). Uczelnia moŜe uŜywać 
Oprogramowania zainstalowanego na komputerach przenośnych poza 
Terytorium przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy w danym, rocznym 
okresie licencyjnym. Zabrania się wykorzystywać oprogramowania przez osoby 
trzecie. 

3. Kod Uprawniający (SID) oprogramowania jest poufny i stanowi zastrzeŜoną 
własność SAS. Kod źródłowy, którego pochodną jest kod Oprogramowania nie 
jest udostępniany i zabronione jest dokonywanie dezasemblacji lub dekompilacji 
ani teŜ innych prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania.  

4. UŜytkownik zobowiązuje się zamieszczać nazwę SAS i nawiązać do 
Oprogramowania we wszystkich publikowanych pracach naukowych i 
dyplomowych lub przedsięwzięciach wynikających z niniejszej Umowy i 
uŜywania Oprogramowania.  

5. UŜytkownik zobowiązuje się do poinformowania Działu Aparatury Naukowo – 
Badawczej i Dydaktycznej o wszystkich zajęciach i pracach badawczych 
prowadzonych w okresie objętym licencją, w których w znaczącym zakresie 
wykorzystuje się Oprogramowanie oraz przekaŜe wykaz zajęć i projektów, w 
których wykorzystuje się Oprogramowanie (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1). 

6. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, SAS upowaŜnia Uczelnię do 
kopiowania i dystrybuowania Oprogramowania, na które Uczelnia posiada 
licencję, wśród UŜytkowników wnoszących o moŜliwość korzystania z 
Oprogramowania na komputerach prywatnych do uŜytku domowego na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z zastosowaniem przepisów prawa 
eksportowego Stanów Zjednoczonych i wszelkich innych regulacji prawnych, 
mających zastosowanie do dystrybucji Oprogramowania, Uczelnia moŜe 
dystrybuować Oprogramowanie wśród UŜytkowników  wnoszących o 
moŜliwość korzystania z Oprogramowania na komputerach prywatnych do 
uŜytku domowego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

7. Uczelnia moŜe sporządzić jedną kopię Oprogramowania dla kaŜdego 
UŜytkownika dla celów korzystania z Oprogramowania na komputerach 
prywatnych do uŜytku domowego. Wszystkie kopie Oprogramowania stanowią i 
pozostaną własnością chronioną przez prawa autorskie SAS Institute Inc., SAS 
Campus Drive, Cary, USA lub jego licencjodawców. Ani Uczelnia, ani 
indywidualny UŜytkownik nie jest właścicielem Oprogramowania i jego kopii, 
które zostały dostarczone indywidualnemu UŜytkownikowi. UŜytkownikom nie 
wolno kopiować Oprogramowania, w tym jego dokumentacji ani udostępniać go 
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osobom trzecim. Uczelni nie wolno kopiować dokumentacji uŜytkowej 
Oprogramowania. W związku z wykorzystaniem kopii Oprogramowania do 
uŜytku domowego UŜytkownik dostarczy podpisany dokument: 
„O świadczenie o zaakceptowanie warunków licencji”. 

8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy 
UŜytkownika. 

 
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z powyŜszymi warunkami umowy i wyraŜam 
zgodę na przestrzeganie zawartych w niej postanowień: 
 
 
Imię i Nazwisko Stanowisko Wydział Katedra Liczba 

zainstalo
wanych 
stanowisk 

     

     

Prosimy o czytelne wypełnianie tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia……………  Podpis uŜytkownika końcowego:………………………… 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
DO ZASAD KORZYSTANIA Z OPORGRAMOWANIA SAS  PRZEZ 

UśYTKOWNIKA KO ŃCOWEGO W RAMACH LICENCJI AKADEMICKIEJ 
 

 
 

Katedra:................................................................................................................... 
 
 
WYKAZ ZAJ ĘĆ I PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZWI ĄZANYCH Z 

OPROGRAMOWANIEM SAS® 
W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 

 
W wyŜej wskazanym roku akademickim Oprogramowanie SAS® uŜywane jest w następujących 
zajęciach lub projektach badawczych: 
 

Rodzaj Zaj ęć 
(liczba godzin) Nazwa Przedmiotu 

Liczba 
Studentów 

Wykładowca (-cy) 
(tytuł, nazwisko) 

    

    

    

    

Prosimy o czytelne wypełnianie tabeli. 

 

Rodzaj 
Projektu 

Badawczego 
Tytuł Projektu Badawczego Liczba 

uczestników 
Kierownik Projektu 

(tytuł, nazwisko) 

    

    

    

    
Prosimy o czytelne wypełnianie tabeli. 
 
 

Uczelnia: Akademia Rolnicza w Poznaniu 

   

                     Podpis                                                                          Podpis 
 Imię i 
nazwisko 

  

  

Stanowisko  
 

Data   

Prosimy o czytelne wypełnianie tabeli. 
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Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków licencji 
 
W zamian za przyznane mi ........................................., zamieszkałemu w 
………………………….., przy ul. …………………………………………………….., w związku z 
faktem, iŜ jestem studentem/pracownikiem naukowym/wykładowcą/……………………….. 
Uczelni, prawo do korzystania z określonego oprogramowania SAS Institute Inc. 
licencjonowanego przez Uczelnię (Oprogramowanie), obejmujące (proszę wskazać odpowiedni 
zakres upowaŜnienia): 
 

(i) prawo do posiadania, zainstalowania i uŜywania kopii Oprogramowania na moim 
laptopie lub komputerze osobistym dla uŜytku domowego – wyłącznie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej lub 

(ii) prawo do posiadania, zainstalowania i uŜywania kopii Oprogramowania na moim 
laptopie lub komputerze osobistym dla uŜytku domowego – równieŜ poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej lub 

(iii) dostępu, w tym równieŜ spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do 
Oprogramowania zainstalowanego i licencjonowanego dla komputera klasy 
mainframe lub serwera, stanowiącego zgodnie z Umową Licencyjną na 
Oprogramowanie SAS® dla uczelni Sprzęt Autoryzowany 

przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania następujących warunków: 
1. Oprogramowanie jest chronioną prawem autorskim własnością SAS Institute Inc. Ani ja 

ani Uczelnia nie jest właścicielem Oprogramowania ani jego kopii, które zostały mi 
przekazane.  

2. Uczelnia licencjonuje Oprogramowanie od SAS wnosząc zgodnie z Umową Licencyjną 
na Oprogramowanie SAS® dla Uczelni roczne opłaty licencyjne za moŜliwość uŜywania 
Oprogramowania uzaleŜnione od liczby uŜytkowników Oprogramowania. Nie jestem 
upowaŜniony do kopiowania Oprogramowania ani udostępniania go innym. 

3. Kod źródłowy, z którego wywodzi się kod Oprogramowania stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa SAS i licencjodawców SAS i nie jestem upowaŜniony do dostępu do 
Kodu Źródłowego. Z wyłączeniem zakresu dozwolonego przez prawo, nie mogę 
ponadto dokonywać dezasemblacji ani dekompilować Oprogramowania ani teŜ w inny 
sposób podejmować prób dostępu do Kodu Źródłowego. 

4. Zobowiązuję się do uŜywania Oprogramowania wyłącznie do celów edukacyjnych, 
naukowych lub badawczych przestrzegając jednocześnie mających zastosowanie 
przepisów prawa eksportowego i importowego USA. Jakiekolwiek wykorzystanie 
Oprogramowania o charakterze komercyjnym lub w celu osiągnięcia zysku jest surowo 
zabronione.  

5. JeŜeli zakończy się mój związek z Uczelnią wskazany na początku niniejszego 
Oświadczenia a stanowiący podstawę upowaŜnienia do korzystania z Oprogramowania 
lub w przypadku stosownego Ŝądania SAS, zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu 
Oprogramowania na ręce upowaŜnionej osoby z Uczelni, usunięcia jakichkolwiek kopii 
Oprogramowania pozostających w moim posiadaniu oraz zaprzestać dostępu do 
Oprogramowania.  

6. W przypadku, w którym naruszę którekolwiek z zobowiązań zawartych w niniejszym 
Oświadczeniu, Uczelnia moŜe zastosować w stosunku do mnie stosowne środki 
zmierzające do pociągnięcia mnie do odpowiedzialności dyscyplinarnej podobnie jak i 
SAS moŜe podjąć w stosunku do mnie odpowiednie środki prawne.  

 
Niniejszym oświadczam, Ŝe zapoznałem się z powyŜszymi warunkami, rozumiem je i 
zgadzam się na ich realizację.  
 
 
 
 
Akceptuję: ……………………………………………………… 
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Obowiązkowe informacje dodatkowe (w związku z informacjami przekazywanymi poniŜej, 
Uczelnia i SAS zapewniają, Ŝe będą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie ochrony danych osobowych i nie będą udostępniać tych danych osobom trzecim 
za wyjątkiem przypadków, kiedy wymaga tego prawo). 
 

  
 Nazwa i miasto uniwersytetu:  
  
 Wydział lub główny kierunek studiów:  
  
 Status  Student Jak uŜywasz SAS?  Statystyka 
   Absolwent/Uczestnik 

studiów licencjackich 
  Zgłębianie danych 

   Uczestnik studiów 
magisterskich 

  Prognozowanie, badania 
operacyjne 

   Doktor nauk   Hurtownie danych 
   Wykładowca   Tworzenie aplikacji 
   Doktor   Raportowanie przez 

internet/ tworzenie 
   Profesor   Badania medyczne/ 

farmaceutyczne/ genomu 
   Asystent badawczy   Zarządzanie łańcuchem 

dostaw 

   Inne (proszę określić)  
Zarządzanie relacjami z 
klientami 

     Automatyzacja marketingu 

     

ZrównowaŜona karta 
wyników/Strategiczne 
zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

     
Konsolidacja danych 
finansowych i raportowanie 

     
Inny rodzaj zarządzania 
systemami finansowymi 

     

Inny rodzaj badań 
uniwersyteckich – Proszę 
określić 
 

 Planowany termin ukończenia studiów?  

Dzień: …            Miesiąc:   ….          Rok:  …. 
 
 
 
 
 
 
Podpis: ……………………………………………… 

 


