
   Zgodnie z warunkami podpisanej umowy Microsoft Imagine dla instytucji naukowych, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został autoryzowany do 

dostarczenia pracownikom, doktorantom oraz studentom oprogramowania firmy Microsoft do użytku 

na komputerach służbowych i prywatnych. By spełnić warunki umowy Microsoft Imagine należy 

zapoznać się z umowami licencyjnymi Microsoft oraz poniższymi warunkami wykorzystania 

oprogramowania. Użytkownik oprogramowania zgadza się z warunkami umów programu Microsoft 

Imagine oraz poniższego dokumentu. 

   Przez instalację, kopiowanie oraz jakikolwiek użytek oprogramowania dostępnego przez program 

Microsoft Imagine, zgadzają się Państwo na warunki umowy licencyjnej z Microsoft. Jeżeli Państwo 

nie zgadzają się na warunki umowy lub komputer i jego zastosowanie nie będzie spełniać poniższych 

warunków proszę nie instalować, kopiować i użytkować oprogramowania dostępnego poprzez 

Microsoft Imagine. 

   Należy zrozumieć zasadę działania systemu Dreamspark/Imagine – jest to program stworzony dla 

nauki, edukacji i badań związanych z technologią Microsoft. Program służy zaznajomieniu się                                  

z technologiami oraz oprogramowaniem Microsoftu, przekazaniu wiedzy o oprogramowaniu                                

i technologiach Microsoftu i naukowym wykorzystaniu oprogramowania i technologii Microsoftu. 

Instalacja oprogramowania: 

1) Proszę nie wydawać kopii oprogramowania oraz kluczy instalacyjnych osobom trzecim. Klucze 

oraz oprogramowanie są zarejestrowane na jedną osobę. Każda osoba kwalifikująca się do 

uzyskania oprogramowania musi uzyskać dostęp do programu poprzez rejestrację w systemie 

ELMS. Cześć programów w trakcie instalacji wymaga podania klucza produktu, proszę nie 

udostępniać klucza jakiejkolwiek innej osobie; 

2) Proszę zachować kopie Państwa zamówień (szczególnie klucze instalacyjne). Po upływie dwóch 

lat od zamówienia oprogramowanie oraz klucz przestają być dostępne. Z racji zapisów 

licencyjnych nie zostanie udostępniona Państwu żadna dodatkowa kopia oprogramowania lub 

nowy klucz instalacyjny; 

3) WBiOŚ będzie rejestrować każde wydanie klucza oraz oprogramowania Microsoftu dla 

komputerów służbowych. Microsoft rejestruje każde wydanie klucza i oprogramowania dla 

komputerów prywatnych; 

4) W przypadku instalacji oprogramowania administratorzy IT Katedr/Zakładów/Pracowni 

zobligowani są do rejestrowania każdej instalacji oprogramowania uzyskanego na drodze 

programu Microsoft Imagine; 

Użytkowanie: 

1) Oprogramowanie uzyskane z Imagine Microsoft można używać w celach niekomercyjnych (tj. 

dydaktyczne lub badawcze funkcje jednostki) do: 

 

 wsparcia badań naukowych; 

 przygotowania, prowadzenia i wsparcia zajęć dydaktycznych; 

 przygotowania, rozwoju, wsparcia i testowania projektów naukowych; 

 przygotowania, rozwoju, wsparcia i testowania oprogramowania dla prowadzenia zajęć 

dydaktycznych i własnych projektów naukowych; 

 edukacji własnej z wykorzystaniem technologii lub oprogramowania Microsoft. 

   Proszę pamiętać, że powyższy zapis dotyczy zastosowania technologii i programowania Microsoft 

w dydaktyce, nauce oraz badaniach naukowych (tj. aplikacji MS Office, MS Access, Visio, Solver 



Foundation, VisualStudio, .NET Framework, Duet etc.). Należy pamiętać by na każdym komputerze 

z zainstalowanym systemem operacyjnym pochodzącym z programu Microsoft Imagine było 

zawsze zainstalowane i wykorzystywane inne oprogramowanie firmy Microsoft (np. MS Office, MS 

Access lub każde inne dostępne z programu Microsoft Imagine); 

2) Oprogramowanie uzyskane z Microsoft Imagine (włączając systemy operacyjne Windows) nie 

może być użytkowane w celach komercyjnych oraz nie może zostać wykorzystane w celu 

administrowania i zarządzania funkcjami jednostki; 

3) Systemy serwerowe (dla przykładu Windows serwer 2008r2) nie mogą być używane jako 

infrastruktura żadnej jednostki. Mogą zostać wykorzystane w celu wsparcia prowadzenia zajęć 

oraz nauki administrowania aplikacjami serwerowymi; 

4) Pracownik/Student nie będący już częścią WBiOŚ może użytkować zainstalowanie 

oprogramowanie uzyskane z Microsoft Imagine bez prawa do tzw. update oraz ponownej 

reinstalacji systemu. Należy pamiętać o zasadach wykorzystania oprogramowania z programu 

Microsoft Imagine przez cały okres pracy na oprogramowaniu pochodzącym z Microsoft 

Imagine; 

5) W przypadku naruszenia zasad licencji Microsoft Imagine WBiOŚ odmówi dalszej zgody na 

użytkowanie oprogramowania oraz zwróci się o pisemne potwierdzenie usunięcia 

oprogramowania z komputera służbowego / prywatnego oraz wszystkich posiadanych kopii 

oprogramowania i kluczy instalacyjnych; 

6) O aktualizacjach powyższego zapisu użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

 

 


