
ZAKRES LICENCJI Programu JPK 2021 

 
1)  Fundacja JAGODA udziela dla Biura Rachunkowego – niewyłącznej, niezbywalnej, 
obowiązującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na czas obowiązywania między 
Stronami Umowy  – licencji na korzystanie z Programu JPK 2021 na polu eksploatacji 
w zakresie określonym Umową (dalej: „Licencja”). 
2) Biuro Rachunkowe zobowiązane jest do korzystania z Programu JPK 2021 na użytek 
własny, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami, a także w sposób 
zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  
3) Korzystanie z Programu JPK 2021 wymaga użycia przez Licencjobiorcę indywidualnego 
numeru licencyjnego. 

OPIS PROGAMU: 

1. Program JPK 2021 jest nazwą własną autorskiego projektu Fundacji JAGODA, 
którego rozszerzenie brzmi Program Jagoda Partnerem Księgowych 

2. Program JPK 2021 jest innowacyjnym przedsięwzięciem łączącym zakres pracy Biur 
Rachunkowych z ideą wspomagania OPP 

3. Program JPK 2021 służy do rozliczania podatku dochodowego osób fizycznych 
uwzględniającym ekonomikę działania Licencjobiorcy 

4. Udział w Programie JPK 2021 jest bezpłatny i dobrowolny. 
 

UŻYTE DEFINICJE I SKRÓTY 

Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej licencji  oznaczają: 

 

1) biuro rachunkowe – jednostkę zatrudniającą osoby wykonujące zawód obejmujący 
pracę z zakresu rachunkowości, posiadającą wiedzę specjalistyczną oraz znajomość 
zakresu odpowiedzialności, które umożliwiają jej prawidłowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych danego przedsiębiorstwa a 
także rozliczanie zeznań podatkowych osób fizycznych 

2) numer licencyjny – indywidualny, niepowtarzalny numer składający się z ciągu liter i 
cyfr nadany dla Biura Rachunkowego przez system Fundacji na potrzeby umowy 

3) PROGRAM JPK 2021  – Program JAGODA PARTNEREM KSIĘGOWYCH, 
innowacyjny program łączący współpracę pomiędzy biurami rachunkowymi na 
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a OPP Fundacja JAGODA realizowany w 2021 
roku 

4) usługi księgowe – usługi świadczone odbiorcy usług księgowych w ramach 
PROGRAMU JPK 2021, zgodnie z najlepszymi metodykami księgowości; 

5) odbiorca usług księgowych – osoba fizyczna zobowiązana do rozliczenia rocznego 
podatku od osób fizycznych PIT na terytorium RP; 

6) płatność końcowa – wynagrodzenie do umowy po zrealizowaniu całej operacji; 



7) prawo pocztowe – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629); 

8) rachunek bankowy – rachunek bankowy prowadzony przez bank lub rachunek 
prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Biura 
Rachunkowego; 

9) 1% - środki finansowe zebrane w ramach przekazania przez darczyńców-osób 
fizycznych 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozumieniu przepisów 
ustawy Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.2019.0.1387 t.j.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.0.688 t.j). 

10) RODO - Rozporządzenie 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). 


