Regulamin programu
Sage dla Edukacji
Wrzesień 2019
§1. Definicje
1. Program – program edukacyjny prowadzony przez Organizatora pod nazwą „Sage dla Edukacji” polegający
na udostępnieniu Oprogramowania Sage do prowadzenia działalności edukacyjnej na szczególnych
warunkach cenowych.
2. Partner Sage – partner Sage uprawniony do dystrybucji Oprogramowania i Usług, pośredniczy w sprzedaży.
Lista partnerów Sage jest opublikowana na stronach https://www.sage.com/pl-pl/
3. Partner Programu – wyższe uczelnie publiczne i niepubliczne, szkoły średnie publiczne i niepubliczne o profilu
ekonomicznym, informatycznym, technicznym lub ogólnokształcące, ośrodki kształcenia, przedsiębiorstwa
prowadzące w celach komercyjnych kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości, ekonomii, controllingu i
informatyki spełniające warunki, o których mowa w §2.2 poniżej.
4. Okres rozliczeniowy - wskazany w Zamówieniu okres świadczenia Usług przez Sage.
5. Opłata abonamentowa - ustalana przez Sage opłata za gotowość do świadczenia Usług przez Sage. Opłata
jest ustalana każdorazowo, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na uzgodniony przez strony Okres
rozliczeniowy.
6. Oprogramowanie – program komputerowy będący własnością Sage lub w stosunku do którego Sage nabyło
prawo do licencjonowania, udostępniany Partnerowi Programu po zawarciu Umowy w wersji edukacyjnej, na
warunkach opisanych poniżej, za wynagrodzeniem uwzględnionym w cenniku Sage dla Edukacji, wyłącznie w
celu prowadzenia Zajęć Dydaktycznych przez Partnera Programu.
7. Organizator lub Sage – spółka pod firmą: Sage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 132,
kod pocztowy: 02-305, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262831503, REGON: 140045209, o kapitale zakładowym w wysokości
15.050.000,00 złotych.
8. Umowa – Zamówienie oraz niniejszy Regulamin. Umowa może zostać zawarta ustnie w trakcie rozmowy
telefonicznej, jeżeli Partnerowi Programu odczytane zostaną warunki Zamówienia wraz ze wskazaniem na
niniejszy Regulamin oraz jeżeli osoba przyjmująca tak przedstawioną ofertę zadeklaruje, że jest uprawniona
do składania oświadczeń woli w imieniu Partnera Programu i wyrazi zgodę na nagrywanie rozmowy.
9. Usługa – Sage Program w Subskrypcji – model sprzedaży Oprogramowania Sage polegający na udzieleniu
licencji na Oprogramowanie ograniczonej czasowo do Okresu rozliczeniowego, za który uiszczono Opłatę
abonamentową oraz na świadczeniu usług wsparcia technicznego, na wykupionym poziomie, w analogicznym
okresie. Warunki na jakich Sage oferuje Usługę zostały opisane w Regulaminie Sage Program w Subskrypcji
znajdującym się na stronie: https://www.sage.com/pl-pl/informacje-prawne/warunki-wspolpracy/.
10. Zajęcia Dydaktyczne – zajęcia/kursy/szkolenia prowadzone przez Partnera Programu z wykorzystaniem
aktualnego Oprogramowania Sage w wersji edukacyjnej.
11. Zamówienie – zamówienie świadczenia Usług złożone przez Partnera Programu określające m.in.
Oprogramowanie, Okres rozliczeniowy oraz wynagrodzenie należne Sage.
§2. Warunki uczestnictwa w Programie i zakres zastosowania
1. Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują w odniesieniu do Umów zawartych między Sage a Partnerem,
dotyczących Programu edukacyjnego prowadzonego przez Organizatora pod nazwą „Sage dla Edukacji”.
2. Partnerem może być:
a) szkoła i placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego w rozumieniu ustawy
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz uczelnia, zarówno publiczna
jak i niepubliczna, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1668), która nabywa usługę w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną
działalnością edukacyjną i która prowadzi działalność szkoleniową z wykorzystaniem Oprogramowania
Sage dla minimum 50 uczestników zajęć/studentów rocznie.
b) przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646
z późn. zm.), który prowadzi działalność szkoleniową i nabywa usługę w celu związanym bezpośrednio lub
pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i która prowadzi działalność szkoleniową z
wykorzystaniem Oprogramowania Sage dla minimum 50 uczestników szkoleń rocznie.
3. Stosunki handlowe pomiędzy stronami regulują wyłącznie niniejsze warunki uczestnictwa w wersji
obowiązującej w momencie zawierania Umowy. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie znajduje Regulamin Sage Program w Subskrypcji znajdujący się na stronie:
https://www.sage.com/pl-pl/informacje-prawne/warunki-wspolpracy/.
4. Wraz ze złożeniem Zamówienia Partner Programu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
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5. Odmienne warunki obowiązują tylko wtedy, gdy ich ważność zostanie wyraźnie potwierdzona w formie
pisemnej przez Sage, w szczególności do stosunków z Sage nie znajdują zastosowania warunki świadczenia
usług Partnera Programu.
6. Uczestnictwo w Programie zawarte jest na okres 12 miesięcy od momentu przyjęcia przez Sage Zamówienia i
ulega przedłużeniu automatycznie na warunkach określonych w §4 poniżej.
§3. Prawa i obowiązki Partnera Programu
1. Poprzez potwierdzenie przez Sage Zamówienia złożonego przez Partnera Programu w ramach Programu
Partner Programu nabywa prawo do korzystania z zamówionego Oprogramowania w wersji edukacyjnej
wyłącznie na własny użytek, wyłącznie w celu prowadzenia Zajęć Dydaktycznych z wykorzystaniem tegoż
Oprogramowania. W szczególności Partner Programu nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania
w celu związanym bezpośrednio z prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwem, np. w celu prowadzenia
obsługi księgowo-kadrowej.
2. Organizator informuje, że Oprogramowanie w ramach Programu jest wydawane wyłącznie w wersji
umożliwiającej pracę w sieci komputerowej Partnera Programu, a 1 pakiet zawiera 30 stanowisk oraz wyłącznie
w formie Usługi Sage Program w Subskrypcji..
3. W ramach udziału w Programie Partner Programu zobowiązuje się do:
a) Korzystania przez cały czas udziału w Programie wyłącznie z aktualnej wersji Oprogramowania.
b) Prowadzenia Zajęć Dydaktycznych z wykorzystaniem dostarczonego przez Organizatora Oprogramowania
w wersji edukacyjnej. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Zajęciach Dydaktycznych określa
Partner Programu samodzielnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu
zaniedbań Partnera Programu w realizacji jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
c) Prowadzenia działań promocyjnych takich jak:
(1) zamieszczanie na własnej stronie internetowej: informacji o współpracy z Sage i o Oprogramowaniu,
banerów Organizatora, odnośników do strony internetowej Organizatora, pod warunkiem dostarczenia
przez Organizatora
(2) umieszczenie w gablocie z ogłoszeniami plakatu informacyjnego o Sage dla Edukacji, pod warunkiem
dostarczenia przez Organizatora;
(3) umieszczenie logotypu Sage na pulpitach komputerów w pracowni komputerowej Partnera Programu
(w zakresie możliwości Partnera Programu i pod warunkiem dostarczenia przez Organizatora);
(4) promowanie marki Sage wśród studentów za pomocą ulotek, prasy studenckiej oraz innych
materiałów promocyjnych (w zakresie możliwości Partnera Programu), pod warunkiem dostarczenia
ich przez Organizatora;
(5) organizację spotkań studentów z przedstawicielami Organizatora, po wcześniejszych indywidulanych
ustaleniach między Stronami i w zakresie możliwości Partnera Programu;
(6) rozpowszechnianie dostarczonego przez Organizatora Oprogramowania w kołach naukowych (o ile
takie Partner Programu prowadzi);
(7) organizowanie prezentacji multimedialnych i dyskusji na temat marki Sage, w przypadku zgłoszenia
takiej potrzeby przez Organizatora i przy uwzględnieniu możliwości Partnera Programu;
(8) używania w prezentacjach, materiałach handlowych i reklamowych oraz w ogłoszeniach prasowych
znaków graficznych związanych z Organizatorem, pod warunkiem dostarczenia przez Organizatora i
w zakresie możliwości Partnera Programu;
(9) dołożenia wszelkich starań, aby prawa własności, prawa autorskie oraz inne interesy Organizatora nie
zostały przez uczestników Zajęć Dydaktycznych naruszone.
d) Partner Programu realizuje Program na rzecz uczestników Zajęć Dydaktycznych, w związku z czym jest
obowiązany:
(1) przekazywać uczestnikom Zajęć Dydaktycznych właściwe i aktualne materiały dydaktyczne i
promocyjne związane z realizacją Programu pochodzące od Organizatora, jeśli takie materiały
zostaną przekazane.
(2) ułatwiać Organizatorowi nawiązanie kontaktu z uczestnikami Zajęć Dydaktycznych, w szczególności
poprzez wsparcie w organizacji spotkań Organizatora z przedstawicielami organizacji studenckich,
samorządów i kół naukowych.

§4. Świadczenie usług abonamentowych
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1. Warunkiem świadczenia usług jest złożenie Zamówienia oraz uiszczenie stosownej Opłaty abonamentowej.
2. W przypadku pierwszego Zamówienia Sage przystąpi do jego realizacji po wpłynięciu należności za Usługi na
rachunek bankowy wskazany przez Sage lub Partnera Sage, chyba że w Zamówieniu określono późniejszą
datę rozpoczęcia świadczenia Usługi.
3. Z dniem przedłużenia Usługi o kolejny Okres rozliczeniowy Partner Sage przenosi na Sage wszelkie prawa
wynikające z umowy zawartej z Partnerem Programu, w szczególności obowiązek zapłaty Opłaty
abonamentowej bezpośrednio na rzecz Sage, na co Partner Programu niniejszym wyraża zgodę. Sage nie
ponosi odpowiedzialności za działania Partnera Sage poprzedzające przejęcie praw i obowiązków przez Sage.
Partner Programu wyraża zgodę na zmianę wystawcy faktury z Partnera Sage na Sage ze wszystkimi tego
konsekwencjami wynikającymi z Zamówienia.
4. Jeżeli w trakcie bieżącego Okresu rozliczeniowego Partner Programu rozszerzy w dowolny sposób posiadane
usługi to Usługi abonamentowe odnowią się automatycznie w rozszerzonym zakresie na kolejny Okres
rozliczeniowy zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie. Zasady ustalania cen rozszerzenia zawiera cennik
obowiązujący w dniu zmiany. Rozszerzenie Usług nie powoduje wydłużenia bieżącego Okresu
rozliczeniowego.
5. W przypadku podniesienia poziomu Usługi przez Partnera Programu umowa na świadczenie Usług ulega
zmianie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Sage Zamówienia na zmianę zakresu Usługi złożonego z
wykorzystaniem formularza zamówienia, nie wcześniej jednak niż na 3 dni robocze po uregulowaniu pełnej
należności za zmianę Usługi zgodnie z formularzem.
6. W przypadku ograniczenia zakresu Usług przez Partnera Programu powodującego zmniejszenie
wynagrodzenia za jeden Okres rozliczeniowy należnego Sage, Umowa na świadczenie Usług ulega zmianie
wraz z datą odnowienia świadczonej dotychczas przez Sage Usługi na kolejny Okres rozliczeniowy, o ile
Zamówienie na zmianę Usługi złożone z wykorzystaniem formularza zmiany doręczone zostanie Sage na co
najmniej 45 dni przed upływem wówczas bieżącego Okresu rozliczeniowego.
7. W przypadku zmiany zakresu Usługi, Partner Programu wyraża zgodę na zakończenie świadczenia usług w
dotychczasowym zakresie z dniem rozpoczęcia świadczenia usług w nowym zakresie niepokrywającym się z
zakresem dotychczasowym oraz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do korzystania z usług
dotychczasowych ulegają wygaśnięciu z dniem przejścia na nowe, a kwoty zapłacone za usługi w
dotychczasowym zakresie nie podlegają zwrotowi. Zmiana zakresu usług nie ma wpływu na wymagalność
dotychczasowych należności.
8. Świadczenie Usług objętych Zamówieniem ulega przedłużeniu automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy,
stanowiących nowy Okres rozliczeniowy, o ile Partner Programu nie złoży na co najmniej 45 dni przed upływem
bieżącego wówczas Okresu rozliczeniowego oświadczenia o rezygnacji z Usług. Należności za świadczone
Usługi w kolejnych Okresach rozliczeniowych będą naliczane zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień
przedłużenia.
9. Oświadczenie o rezygnacji z Usług należy złożyć przez wypełnienie i wysłanie elektronicznego Formularza
Rezygnacji, znajdującego się na stronach https://sage.com/pl. Rezygnacja będzie skuteczna jedynie po
uzupełnieniu
wszystkich wymaganych
w
Formularzu
danych,
przesłaniu
go
ze
strony
https://www.sage.com.pl/formularze/zrezygnuj-z-abonamentu-rezygnacja-z-posiadanej-uslugi Rezygnacje z
Usług składane w innej formie nie będą przyjmowane. Do złożenia rezygnacji uprawniona jest jedynie osoba
upoważniona do reprezentowania Partner Programu. W razie złożenia oświadczenia we wskazanym powyżej
terminie Umowa wygasa z upływem bieżącego wówczas Okresu rozliczeniowego.
10. W razie otrzymania przez Sage rezygnacji po terminie wskazanym w ustępie 8 rezygnację poczytuje się za
skuteczną z upływem następnego Okresu rozliczeniowego a Partner Programu zobowiązany jest uregulować
należność za ten okres na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
11. W przypadku wycofania przez Sage danej usługi z oferty przed upływem bieżącego Okresu rozliczeniowego,
Sage zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie usługi wycofanej z oferty z zachowaniem
1-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o
wypowiedzeniu Umowy zostanie przesłane Partnerowi Programu w formie wiadomości elektronicznej na adres
e-mail wskazany w Zamówieniu. Sage zamieści również stosowną informację na stronie internetowej
www.sage.com/pl-pl.
12. Sage przysługuje prawo wypowiedzenia umUwy w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu
rozliczeniowego.
13. Sage przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner Programu
narusza jego istotne warunki, tj. przełamuje lub podejmuje próby przełamania zabezpieczeń wbudowanych w
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Oprogramowaniu, w szczególności w celu korzystania z Oprogramowania w innym celu niż prowadzenie Zajęć
Dydaktycznych albo prowadzi zajęcia dla mnie niż 50 uczestników/ studentów rocznie. W przypadku powzięcia
podejrzenia Sage jest uprawnione do wstrzymania świadczenia Usługi na czas wyjaśnienia okoliczności.

§5. Odpowiedzialność Sage
1. Sage nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które zaistniały z przyczyn innych niż
zawinione wyłącznie przez Sage.
2. Sage nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera Programu ani osób trzecich, za jakiekolwiek szkody, które
powstały z przyczyn innych niż wyłącznie zawinione przez Sage nienależyte świadczenie Usług.
W szczególności przez szkody takie rozumie się działania Partnera Programu niezgodne z dokumentacją oraz
z licencją wydaną na Oprogramowanie. W każdym wypadku odpowiedzialność Sage związana z realizacją
Usług jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej i nie będzie przekraczała łącznie wysokości
Opłaty abonamentowej należnej za jeden Okres rozliczeniowy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i sposób prowadzenia Zajęć Dydaktycznych przez
Partnera Programu.
4. W ramach Programu Organizator nie jest zobowiązany do udzielania informacji z zakresu doradztwa
księgowego, finansowego, prawnego ani konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi.
§6. Zobowiązanie poufności. Dane osobowe
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z zawieraniem lub wykonywaniem niniejszego
Porozumienia, które nie są publicznie dostępne, niezależnie od formy uzyskania, nośnika i źródła tych
informacji, stanowią informacje poufne, o ile ich wykorzystanie nie jest konieczne dla należytego wykonania
Umowy.
2. Strony zobowiązują się nie ujawniać informacji poufnych bez uprzedniej zgody drugiej Strony, nie nabywać ich
od osoby nieuprawnionej oraz zachować ich poufność. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji poufnych,
których ujawnienie uprawnionym podmiotom jest wymagane zgodnie z prawem lub które są dostępne
publicznie bez naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia.
3. Strony zobowiązują się wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.
4. Wszelkie dane osobowe podane w Programie są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) na potrzeby uczestnictwa w Programie,
przekazywania informacji o Programie oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora.
5. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób trzecich.
6. Partner przystępując do Programu oświadcza i zapewnia, że działania podejmowane w ramach niniejszego
Programu podejmuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności jest uprawniony do
dysponowania danymi osobowymi.
7. Partnerzy podczas rejestracji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa
w Programie, przekazywania informacji o Programie, jak również w celach marketingowych.
§7. Postanowienia końcowe
1. Sage zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Partner Programu zostanie o zmianie
Regulaminu powiadomiony z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem drogą e-mail lub pocztą, zgodnie z
danymi teleadresowymi podanymi w Zamówieniu. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu zwiększa obowiązki
Partnera Programu albo uszczupla jego prawa, Partner Programu ma prawo rozwiązać Umowę za
wypowiedzeniem skutecznym z dniem poprzedzającym dzień wprowadzenia zmienionego Regulaminu. Brak
pisemnego wypowiedzenia świadczonych Usług w terminie co najmniej 14 dni przed datą wprowadzenia
nowego Regulaminu oznacza jego automatyczną akceptację.
2. Organizator nie odpowiada za podanie podczas rejestracji przez Partnera Programu nieprawdziwych bądź
niekompletnych danych.
3. W Zamówieniu Partner Programu wyznacza osoby uprawnione do kontaktu z Sage. Osoby wyznaczone w ten
sposób lub osoby uprawnione do reprezentowania Partnera Programu, które przedstawią Sage dokumenty
potwierdzające swoje umocowanie, mają prawo do odbioru świadczonych usług oraz do rozszerzania ich
zakresu, jak też do udostępniania Sage wszelkich informacji oraz udzielania dostępu do zasobów Partnera
Programu oraz danych, w tym danych osobowych, w ramach świadczonych przez Sage Usług.
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4. O wszelkich zmianach danych zawartych w Zamówieniu, Partner Programu zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Sage.
5. Wszelkie zmiany Zamówienia mogą zostać dokonane wyłączenie za pisemną akceptacją Sage.
6. Zbycie przez Partnera uprawnień lub obowiązków związanych ze świadczeniem Usług Sage nastąpić może
wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sage i może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty
administracyjnej.
7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo
polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sage.
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