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Definicje popularnych typów licencji na oprogramowanie 

Podczas instalowania oprogramowania, dostępnego w internecie lub na płytach CD dołączanych do 

czasopism informatycznych, możesz się zetknąć z następującymi rodzajami licencji
1
:  

 

Freeware – pozwala na bezpłatne rozprowadzanie i korzystanie z programu. Ograniczenia dotyczą 

czerpania korzyści finansowych z dystrybucji oprogramowania przez osoby trzecie, modyfikowania 

jego kodu źródłowego. Dopuszczalne jest natomiast pobieranie ewentualnych opłat z tytułu 

dystrybucji produktów (np. tekstów, grafiki, dźwięku) utworzonych w programie objętym tą licencją.  

 

Shareware – program płatny, przy czym w okresie próbnym (trwającym zwykle 30–60 dni) można 

go używać za darmo. Po okresie próbnym program działa, ale nielegalnie; użytkownik jest o tym 

informowany stosownym monitem wyświetlanym w oknie programu. Aby zalegalizować 

oprogramowanie, należy kupić jego licencję (rys. 1).  

 

 

Rysunek 1. Komunikat zachęcający do zakupu licencji programu WinRAR 

 

Trialware – ten typ licencji jest podobny do licencji shareware, jednak po upływie okresu próbnego, 

program nią objęty przestaje działać. Użytkownik ma kilkadziesiąt dni na podjęcie decyzji o zakupie 

programu lub opanowanie podstaw jego obsługi. Ten rodzaj licencji odnosi się często do 

profesjonalnego i drogiego oprogramowania. Zachęcamy do legalnego pobrania z internetu programu 

CorelDRAW i korzystania z niego przez 30 dni w trakcie wykonywania projektów graficznych 

(znajdujących się w rozdziale D w podręczniku). 

 

Adware – program objęty taką licencją jest całkowicie bezpłatny, zawiera bowiem funkcję 

wyświetlającą reklamy, zwykle w formie banerów. Właśnie ten element decyduje, że twórcy tego typu 

programów nie oczekują żadnej gratyfikacji finansowej od użytkowników, ponieważ finansują ich 

reklamujące się firmy. Przykładami programów typu adware są komunikatory: Gadu-Gadu, Tlen, 

Skype. 

 

Demoware – to program w wersji demonstracyjnej (pokazowej), o ograniczonej funkcjonalności w 

stosunku do pełnej wersji. Przykładowo, w programie graficznym w wersji demo są dostępne 

wszystkie operacje graficzne, nie można jednak zapisać pliku na dysku i wydrukować gotowego 

projektu.  

 

Domena publiczna (ang. Public Domain) – w sensie dosłownym nie jest to rodzaj licencji, ale ogół 

twórczości (np. tekstów, grafiki, muzyki, oprogramowania), do której wygasły już autorskie prawa 

                                                 
1 Informacje zaczerpnięte z zasobów wolnej encyklopedii Wikipedia dostępnej w internecie. 
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majątkowe. Prawo własności do tego typu programu i do jego dowolnych zastosowań mają wszyscy 

użytkownicy.  

 

OEM (ang. Original Equipment Manufacturer) – to pojęcie także nie jest bezpośrednio związane z 

rodzajem licencji, określa natomiast organizację sprzedającą produkty (np. sprzęt komputerowy razem 

z oprogramowaniem) wytwarzane przez inne firmy. Przykładowo, system operacyjny w wersji OEM 

jest nierozerwalnie związany z komputerem, w którym jest zainstalowany i wówczas jest znacznie 

tańszy niż kupowany oddzielnie. Ta sama zasada dotyczy oprogramowania sprzedawanego wraz ze 

skanerem, nagrywarką DVD i innymi urządzeniami. 

Nie wymieniamy tutaj licencji opisanych w podręczniku, czyli Powszechnej Licencji Publicznej GNU 

GPL oraz Licencji Creative Commons.  

 

 


