
Wrocław, 10.04.2022 r.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH licencji uczelnianej 

STATISTICA dla Uniwersytetu Wrocławskiego na rok licencyjny 

2022/2024 STATISTICA 13.3 PL, STATISTICA 13.3 ENG i 14 ENG (wersje 32 i 64 bitowe) 

oraz ZESTAW PLUS dla wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych

oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na komputery służbowe i 

domowe/prywatne (pod system Windows) 

Szanowni Państwo, 

Aby korzystać z szerszego zestawu modułów analitycznych objętych tegoroczną licencją 

należy zainstalować najnowszą wersję STATISTICA przy użyciu aktualnych na rok licencyjny 

2022/2024 kluczy instalacyjnych.

Instalacja i rejestracja programu STATISTICA będzie możliwa tylko dla osób 

posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na @uwr.edu.pl 

PROBLEMY INSTALACJI 

Rozwiązanie typowych problemów podczas instalacji/rejestracji oprogramowania 

STATISTICA można znaleźć na stronie www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-

odpowiedzi/Instalacja-i-rejestracja/ 

!!! Wymagane !!! jest od użytkowników wypełniania karty rejestracyjnej: 

Każdy użytkownik powinien wypełnić kartę rejestracyjną na stronie. Zgodnie z 

ustaleniami z lat ubiegłych informacje z tego formularza będą wpływały na adres 

„administratora” uczelnianego STATISTICA piotr.kosiba@uwr.edu.pl oraz na adresy 

„administratorów” wydziałowych i do StatSoft, Kraków. 

Rejestracja użytkownika oprogramowania Statistica. W celu uzyskania możliwości 

korzystania z oprogramowania prosimy o wypełnienie poniższej karty rejestracyjnej użytkownika 

oprogramowania STATISTICA. 

www.statsoft.pl/Site_License/wrB2392uw.php 

Korzystać z oprogramowania STATISTICA mogą jedynie osoby posiadające domenę adresu e-

mail zakończoną na @uwr.edu.pl. Po wypełnieniu karty rejestracyjnej zostaną przesłane 

informacje na podany adres e-mail w formularzu w jaki sposób uzyskać dostęp do instalatora i 

narzędzi STATISTICA. 

Umowa Nr DUI/004/U/2022/GG z dnia 24.03.2022r. 

http://statsoft.pl/Programy/Ogolna-charakterystyka/Co-nowego-w-wersji-12
http://www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi/Instalacja-i-rejestracja/
http://www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi/Instalacja-i-rejestracja/
mailto:piotr.kosiba@uwr.edu.pl
http://www.statsoft.pl/Site_License/wrB2392uw.php


Licencja jest ważna do 14 kwietnia 2024 r.

Wszystkie niezbędne instalatory najnowszej wersji STATISTICA należy pobrać z 

OneDrive Office 365 dla Uniwersytetu Wrocławskiego, kliknij w „STATISTICA”: 

1. KLUCZE INSTALACYJNE na 2022/2024 rok

Dla instalacji STATISTICA poniżej znajdują się kody instalacyjne wspólne dla wersji PL i 

ENG: 

Instalacje jednostanowiskowe wersja 13 PL i ENG i 14 ENG: 

Serial number:     JPZ009K288211FAACD-Q 
Product Key:  WCKCLJG2UKMGYKHNGK1G 

!!! WAŻNE !!! 

Jeżeli sytuacja tego wymaga przed nową instalacją STATISTICA należy odinstalować 

„starą” wersję STATISTICA jeżeli nie była przedłużana licencja i program nie chce się 

uruchomić lub STATISTICA 30-day trial. Usunąć (ręcznie - "delete") katalogi: StatSoft, Dell 

oraz TIBCO w: C:\Program Files, Program Files (x86), Program Data oraz w katalogach 

profilu użytkownika na C:\ ….\AppData\Local, LocalLow, Roaming jeżeli zostały tam po 

odinstalowaniu programu. 

============================================================================= 

DO INSTALACJI STATISTICA WYMAGANY jest Internet Explorer (minimum wersja 7) oraz 

zainstalowanie w systemie operacyjnym w zależności od wersji Windows „.NET Framework 

wersja 2.0”, „.NET Framework wersja 3.5”, „.NET Framework wersja 4.6” i wyższe ...

Zobacz: www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi/Instalacja-i-rejestracja/ 

SSTTAATTIISSTTIICCAA  
pobieranie instalatora 
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Na początek podejmij próbę instalacji za pomocą pliku "Statistica*.msi"
jeżeli będzie brakować elementów (jak wyżej) przejdź do pliku "setup.exe" 

Najważniejsze kroki instalacji: 

1. Podczas instalacji programu STATISTICA trzeba być podłączonym do sieci

 i posiadać adres @ w domenie login@uwr.edu.pl 

2. W trakcie instalacji po wpisaniu/wkopiowaniu aktualnych kodów wypełnić pola swoimi

danymi osobowymi (służbowe/prywatne), tj. te same co w arkuszu rejestracji elektronicznej 

przez WWW (www.statsoft.pl/Site_License/wrB2392uw.php) oraz adres @ w domenie 

login@uwr.edu.pl 

mailto:login@uwr.edu.pl
http://www.statsoft.pl/Site_License/wrB2392uw.php
mailto:login@uwr.edu.pl


3. Po wpisaniu danych (patrz punkt 2), w następnym kroku instalacyjnym zostanie 

wykonana rejestracja użytkownika, zaleca się wykonać: „Rejestracja automatyczna 

(zalecana)”, co uprości proces rejestracji. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli proces rejestracji przebiegnie pomyślnie zostanie wyświetlona informacja 
„Dziękujemy” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A następnie można już instalować „Instaluj” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

================================================================================ 



Uwaga: STATISTICA 13 i 14 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. 

STATISTICA może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszych oraz ich odpowiednikach 

serwerowych. Użytkownikom korzystającym jeszcze ze STATISTICA 12.5 na systemach Windows XP i 2003 

Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica na tych starych 

systemach nie jest możliwa. 

 

Wszystkie obecnie realizowane zamówienia na STATISTICA, w tym przedłużenia, 

podlegają warunkom właściwym dla produktów TIBCO Software określonym w umowie 

licencyjnej dostępnej pod adresem https://terms.tibco.com/posts/2306021-end-user-

license-agreement 

 

2. Instalacja Zestawu PLUS  

Instalację Zestawu należy przeprowadzić z odrębnego instalatora. Po instalacji dodatku 

należy zapisać na dysku komputera (najlepiej w folderze instalacyjnym Zestawów analitycznych 

– domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne) odpowiedni plik 

licencji o nazwie License.xml – plik znajduje się w spakowanym archiwum „Zestaw PLUS.zip”. 

Następnie uruchamiamy Statistica – podczas uruchamiania programu Statistica należy wskazać 

plik License.xml zapisany uprzednio w folderze C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne. 

Jeśli Statistica nie zapyta o wskazanie pliku licencji, wówczas po uruchomieniu Statistica w 

menu wchodzimy do Zestaw Plus -> O programie, w przywołanym oknie klikamy „Wczytaj plik 

licencji” i wskazujemy plik License.xml zapisany uprzednio w folderze C:\Program 

Files\StatSoft\Zestawy analityczne. 

Zwracam uwagę, aby po wskazaniu z poziomu programu, tego pliku License.xml nie usuwać 

ani nie przenosić w inne miejsce. 

 

3. KARTA REJESTRACYJNA 

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania powinien wypełnić kartę 

rejestracyjną zamieszczoną na stronie www.statsoft.pl/Site_License/wrB2392uw.php. 

Informacje w niej zawarte będą przesyłane do StatSoft, Kraków (w celu rejestracji użytkownika) 

i do administratora licencji (w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest osobą uprawnioną do 

korzystania z programu). Zgodnie z ustaleniami z lat ubiegłych informacje z tego formularza 

będą wpływały na adres piotr.kosiba@uwr.edu.pl  oraz na adresy administratorów 

wydziałowych. Uprzejmie proszę o wymaganie od użytkowników wypełniania karty 

rejestracyjnej. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji i pomocy technicznej proszę o kontakt z naszym 

działem technicznym: e-mail: tech@statsoft.pl, tel. 12 428 43 00.  

StatSoft Polska zapewnia pełne spektrum rozwiązań STATISTICA i ich serwis oraz pełne spektrum usług 

związanych z analizą danych w tym usługi szkoleniowe, konsultingowe, analityczne. 

https://terms.tibco.com/posts/2306021-end-user-license-agreement
https://terms.tibco.com/posts/2306021-end-user-license-agreement
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Zapraszam do odwiedzenia naszych stron WWW (adres: http://www.StatSoft.pl) - można na nich znaleźć 

wiele interesujących informacji o programach z rodziny STATISTICA i analizie danych. 

 

W przypadku pytań służymy pomocą. 

 

Z poważaniem 

Dr hab. Piotr Kosiba – „administrator” uczelniany STATISTICA 
tel.: 71 375 63 45 
e-mail: piotr.kosiba@uwr.edu.pl 

 

============================================================ 

 
Michał Równiak 

Z-ca Kierownika ds. Programów Akademickich,  
Dział Sprzedaży 
StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków  
Statistica | Advanced Analytics | Data Science | Spotfire 
Tel:          +48 12 428 43 00  
Kom:       +48 663 888 272  
E-mail:    m.rowniak@statsoft.pl  
Web:       www.StatSoft.pl   
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