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REGULAMIN PROGRAMU BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW  

 

§ 1 

DEFINICJE 

 

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: 

a. ARCHITEKT IARP - czynny członek IZBY; 

b. ARCHITEKT – ARCHITEKT IARP lub podmiot, który jest przedsiębiorcą prowadzącym 

jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikiem lub członkiem zarządu 

posiadającym uprawnienia do reprezentowania tego podmiotu, bądź to na 

podstawie umowy spółki, bądź na podstawie stosownego upoważnienia; 

c. INTERSOFT – INTERsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126422, NIP: 7251786591, 

kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, będąca generalnym dystrybutorem 

OPROGRAMOWANIA na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

d. IZBA - Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 

2A, 00-193 Warszawa, NIP 525-22-28-219, REGON 017466395,  reprezentowana 

przez Krajową Radę Izby Architektów;  

e. OPROGRAMOWANIE - chronione prawem autorskim programy komputerowe wraz 

z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, takie jak komponenty ArCADia BIM System: ArCADia BIM PL; 

ArCADia-ARCHITEKTURA PL; ArCADia-IFC RVT PL;  

f. ORGANIZATOR - ArCADiasoft Chudzik spółka jawna z siedzibą w Łodzi, ul. 

Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316955, NIP: 7251676810, REGON: 

471726120, reprezentowana przez Wspólnika Spółki uprawnionego do jej 

samodzielnej reprezentacji; 

g. PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY - pracownicy i współpracownicy ARCHITEKTA bez 

względu na formę zatrudnienia lub formę współpracy; 

h. PROGRAM –przedsięwzięcie ORGANIZATORA realizowane pod nazwą „BIM DLA 

POLSKICH ARCHITEKTÓW” we współpracy z IZBĄ;  

i. PROJEKT - dokumentacja określająca planowaną inwestycję budowlaną m.in. funkcję, 

formę i konstrukcję obiektu lub zespołu obiektów budowlanych oraz każdy inny 

dokument stworzony lub zmodyfikowany przy użyciu OPROGRAMOWANIA. 

PROJEKT może zawierać opracowania różnych branż oraz być wykonywany w 

etapach (fazach) – np. projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt 

wykonawczy; 

j. REGULAMIN – niniejszy regulamin PROGRAMU wiążący ORGANIZATORA, 

ARCHITEKTÓW oraz PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE, określający zasady i warunki 

uczestnictwa w PROGRAMIE; 

k. ZGŁOSZENIE – zgłoszenie ORGANIZATOROWI faktu użycia OPROGRAMOWANIA w 

konkretnym PROJEKCIE oraz podanie danych w celu wystawienia faktury VAT: 
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drogą telefoniczną pod nr 42 6891111, drogą emailową na adres 

sklep@intersoft.pl lub w sklepie internetowym www.intersoft.pl;  

 

§ 2  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Przedmiotem PROGRAMU jest możliwość skorzystania przez ARCHITEKTA wraz z 

PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI z OPROGRAMOWANIA ORGANIZATORA na 

warunkach określonych treścią REGULAMINU.  

2. PROGRAM kierowany jest wyłącznie do ARCHITEKTÓW i PODMIOTÓW 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH. 

3. PROGRAM prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. PROGRAM nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych.  

5. PROGRAM nie łączy się z innymi promocjami ORGANIZATORA, chyba, że ORGANIZATOR 

postanowi inaczej. 

§ 3  

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 

1. Uczestnictwo w PROGRAMIE jest dobrowolne. 

2. Warunkiem uczestnictwa w PROGRAMIE jest zgłoszenie chęci skorzystania z 

OPROGRAMOWANIA oraz akceptacja i zobowiązanie się do przestrzegania zasad 

określonych w REGULAMINIE oraz zakresu i warunków udzielonej licencji.  

3. W celu uczestnictwa w PROGRAMIE, ARCHITEKT IARP wypełnia formularz zgłoszeniowy 

zamieszczony na stronie www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/ARCHITEKT   

4. ORGANIZATOR będzie dokonywał regularnej weryfikacji członkostwa ARCHITEKTA IARP w 

IZBIE.  

5. Dane niezbędne do udzielenia licencji ARCHITEKTOWI w ramach PROGRAMU to:  

a. czas, na jaki ma zostać udzielona licencja,  

b. imię i nazwisko ARCHITEKTA IARP,  

c. adres email, 

d. numer telefonu, 

e. nr wpisu na listę członków IARP, 

f. nazwa ARCHITEKTA, na którego ma być wystawiona licencja i który dokona 

ewentualnego ZGŁOSZENIA. 

6. PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 

www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/PODMIOTWSPOLPRACUJACY  

7. ORGANIZATOR potwierdza u ARCHITEKTA IARP wybór PODMIOTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO 

do udziału w PROGRAMIE.  

8. Dane PODMIOTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO z ARCHITEKTEM w ramach PROGRAMU to:  

a. czas, na jaki ma zostać udzielona licencja,  

b. imię i nazwisko PODMIOTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO,  

c. adres email, 

d. numer telefonu, 

mailto:sklep@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/ARCHITEKT
http://www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/PODMIOTWSPOLPRACUJACY
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e. imię, nazwisko i nr wpisu na listę członków IARP  ARCHITEKTA IARP, który wskazał 

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY. 

9. ARCHITEKT ma prawo do otrzymania 1 licencji na pakiet: ArCADia BIM PL + ArCADia-

ARCHITEKTURA PL + ArCADia-IFC RVT PL. Licencja będzie udzielona na okres nie dłuższy niż 

rok, z zastrzeżeniem, że możliwe jest odnowienie licencji na okres kolejnego roku, nie 

dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2022 roku.  

10. ARCHITEKT IARP ma prawo do dodatkowego wskazania maksymalnie trzech PODMIOTÓW 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH, którym ORGANIZATOR udzieli maksymalnie 3 licencje ArCADia BIM 

PL, w tym również podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 9 powyżej, a z którymi 

ARCHITEKT będzie współpracował przy tworzeniu PROJEKTU.  

11. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE wskazane przez ARCHITEKTA IARP mają prawo do 

korzystania z OPROGRAMOWANIA tylko i wyłącznie w PROJEKTACH, w których ARCHITEKT 

wykorzystuje OPROGRAMOWANIE. 

12. Ilość licencji wchodzących w skład OPROGRAMOWANIA w równoległym czasie ich 

udzielenia, nie może łącznie przekroczyć 1 licencji pakietu ArCADia BIM PL + ArCADia-

ARCHITEKTURA PL + ArCADia-IFC RVT PL oraz 3 licencji ArCADia BIM PL. 

13. ARCHITEKTOWI lub PODMIOTOWI WSPÓŁPRACUJĄCEMU  przysługuje możliwość 

aktualizacji OPROGRAMOWANIA, w ramach wnoszonej przez ARCHITEKTA opłaty 

ryczałtowej za PROJEKT, w wysokości 2,5 % ceny pakietowej netto w okresie użytkowania 

do najnowszej, dostępnej wersji OPROGRAMOWANIA na życzenie ARCHITEKTA lub  

PODMIOTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO, zgłoszone wyraźnie ORGANIZATOROWI drogą 

elektroniczną.   

14. ARCHITEKT i PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY mają prawo pobrać licencję i używać jej do 

celów szkoleniowych i komercyjnych, a obowiązek ZGŁOSZENIA i zryczałtowanej płatności 

spoczywa tylko na ARCHITEKCIE. Obowiązek ZGŁOSZENIA przez ARCHITEKTA, faktu 

wykorzystania OPROGRAMOWANIA w PROJEKCIE, powstaje przed przekazaniem 

inwestorowi pierwszej fazy PROJEKTU, lecz nie później niż data wystawienia  dokumentu 

sprzedaży PROJEKTU, który powstał za pomocą lub przy użyciu choćby jednego modułu 

udostępnionego w ramach PROGRAMU. 

 

15. Zryczałtowana opłata za każdy PROJEKT wynosi 2,5 % ceny pakietowej netto powiększonej 

o należny podatek VAT dla poniższego pakietu OPROGRAMOWANIA. Na dzień rozpoczęcia 

PROGRAMU ceny netto wynoszą odpowiednio: 

ArCADia BIM PL – 3180,00 zł netto; 

ArCADia BIM PL  – 3180,00 zł netto 

ArCADia BIM PL  – 3180,00 zł netto 

ArCADia BIM PL  – 3180,00 zł netto 

ArCADia-ARCHITEKTURA PL  – 1980,00 zł netto 

ArCADia-IFC RVT PL – 980,00 zł netto 

 

Łącznie: 15680,00 zł netto. 

Cena katalogowa: 15680,00 zł netto. 

Cena pakietowa: 7360,00 zł netto. 
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Zryczałtowana opłata za PROJEKT, na dzień rozpoczęcia PROGRAMU, wynosi: 184,00 zł netto 

+ VAT (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote netto). 

Zryczałtowana opłata jest niezależna od rodzaju i wielkości wykonanego PROJEKTU oraz od 

ilości użytych licencji OPROGRAMOWANIA do wykonania tego samego PROJEKTU. 

Zryczałtowana opłata naliczana jest jednorazowo za wszystkie fazy projektu (np. koncepcja, 

projekt budowlany, projekt wykonawczy). 

16. ARCHITEKT otrzymuje  fakturę za wykorzystanie OPROGRAMOWANIA w PROJEKCIE w 

wysokości zryczałtowanej opłaty za PROJEKT, o której mowa powyżej. 

17. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo obciążenia karą umowną ARCHITEKTA (lit. a) lub 

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY (lit. b) na zasadach i w wysokości określonej poniżej: 

a. w przypadku braku ZGŁOSZENIA przez ARCHITEKTA, o którym mowa w § 3 ust. 14 

REGULAMINU – w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku 

ZGŁOSZENIA;  

b. w przypadku korzystania przez PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY z 

OPROGRAMOWANIA w inny sposób niż wskazany w § 3 ust. 11 REGULAMINU – w 

wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 

   

18. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego.  

19. ARCHITEKT i PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY, każdy z osobna, powinni  informować na 

bieżąco ORGANIZATORA o zmianach w danych mogących wpływać na prawidłową 

realizację PROGRAMU przez ORGANIZATORA. 

 

 

§ 4 

WARUNKI UDZIELENIA LICENCJI 

 

1. ORGANIZATOR, na zasadach odrębnie określonych w umowie licencyjnej zawartej z 

ARCHITEKTEM lub PODMIOTEM WSPÓŁPRACUJĄCYM,  udziela ARCHITEKTOWI lub 

PODMIOTOWI WSPÓŁPRACUJĄCEMU niewyłącznej licencji na korzystanie z 

OPROGRAMOWANIA w celu określonym w REGULAMINIE.  

2. Licencja na OPROGRAMOWANIE udzielana jest ARCHITEKTOWI lub PODMIOTOWI 

WSPÓŁPRACUJĄCEMU na okres nie dłuższy niż 1 rok liczony od dnia udzielenia licencji 

przez ORGANIZATORA, z możliwością kolejnego przedłużenia na niezmiennych warunkach 

w zakresie procentowej wartości pakietu, na zasadach określonych w § 3 REGULAMINU.  

3. Licencja zostanie udzielona w zakresie i na polach eksploatacji zapewniających możliwość 

wykorzystania OPROGRAMOWANIA do stworzenia i wprowadzenia do obrotu 

PROJEKTÓW stworzonych przez ARCHITEKTA lub PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY za pomocą 

tego OPROGRAMOWANIA. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem autorskich praw osobistych oraz autorskich praw 

majątkowych do wszelkiego rodzaju PROJEKTÓW, stworzonych za pomocą 
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OPROGRAMOWANIA pozostają prawami ich twórców, chyba, że umowa, której twórca 

jest stroną, stanowi inaczej. 

4. Licencja udzielona zgodnie z powyższymi postanowieniami będzie licencją niewyłączną, 

nieograniczoną terytorialnie.  

5. Licencja udzielona przez ORGANIZATORA będzie licencją nieprzenaszalną.  

6. ARCHITEKT i PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY przed przystąpieniem do PROGRAMU 

akceptuje Warunki Licencyjne OPROGRAMOWANIA zamieszczone na stronie: 

www.intersoft.pl/pdf/licencje/Licencja-do-programu.pdf lub w trakcie instalacji 

OPROGRAMOWANIA.  

 

§ 5 

  

DANE OSOBOWE 

 

1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), 

ORGANIZATOR oraz INTERSOFT są współadministratorami danych osobowych oraz 

przetwarzają je na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu na podstawie odrębnie 

udzielonych przez ARCHITEKTA IARP lub PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY zgód, po uprzednim 

przedstawieniu im pełnych informacji wymaganych w zakresie obowiązku informacyjnego, 

o ile takie zgody są wymagane w świetle wskazanego rozporządzenia. 

 

   

 

§ 6 

ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE 

 

 

1. PROGRAM trwa od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

2. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo skrócenia okresu obowiązywania PROGRAMU z 

poszanowaniem praw nabytych ARCHITEKTÓW i PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, a w 

szczególności prawa do korzystania z licencji do zakończenia PROJEKTU, jednak nie dłużej 

niż do dnia 30 czerwca 2022 roku, pod warunkiem wniesienia zryczałtowanej opłaty za 

PROJEKT do czasu zakończenia PROGRAMU określonego w ogłoszeniu, niezależnie od 

poziomu zaawansowania PROJEKTU. 

3. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, 

ARCHITEKTA lub PODMIOTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO z udziału w PROGRAMIE w przypadku 

nieuczynienia przez ARCHITEKTA lub PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY zadość 

postanowieniom REGULAMINU, a także w przypadku powzięcia przez ORGANIZATORA 

informacji o działaniach ARCHITEKTA lub PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH sprzecznych 

z prawem lub postanowieniami REGULAMINU. 
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4. Zakończenie PROGRAMU ma ten skutek, że ARCHITEKTOM ani PODMIOTOM 

WSPÓŁPRACUJĄCYM nie będzie przysługiwało prawo do przedłużenia licencji na 

warunkach określonych w REGULAMINIE i umowie licencyjnej na kolejny okres. Wszelkie 

udzielone licencje wygasną po okresie czasu na jaki zostały udzielone.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. ORGANIZATOR może upoważnić INTERSOFT do dokonywania w imieniu ORGANIZATORA 

poszczególnych czynności związanych z realizacją PROGRAMU. 

2. REGULAMIN jest dostępny na stronach IZBY: www.warsztatarchitekta.pl i 

ORGANIZATORA: www.intersoft.pl, a także w siedzibie IZBY  oraz w siedzibie 

ORGANIZATORA. 

3. Wszelkie informacje o PROGRAMIE zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w 

szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter 

uzupełniający względem postanowień REGULAMINU. 

4. W wypadku wątpliwości co do postanowień REGULAMINU, ARCHITEKT lub PODMIOT 

WSPÓŁPRACUJĄCY ma w każdym czasie prawo zwrócić się do ORGANIZATORA o udzielenie 

wyjaśnień.  

5. W kwestiach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie mają postanowienia  

umowy licencyjnej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

6. Izba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody i roszczenia 

ORGANIZATORA, ARCHITEKTÓW, PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH oraz osób trzecich 

związanych z wykonywaniem PROGRAMU oraz działaniem OPROGRAMOWANIA. 

7. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania REGULAMINU właściwy jest 

sąd powszechny. 

8. Określenia pisane wielkimi literami zdefiniowane zostały w §1 REGULAMINU. 

9. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku. 

http://www.warsztatarchitekta.pl/
http://www.intersoft.pl/

