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Często zadawane pytania na temat licencjonowania 

produktów 

 

 

 

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące zasad licencjonowania produktów. Ta strona zawiera 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące licencjonowania produktów kierowane do 

zespołów obsługi klienta w firmie Microsoft. 

Poniższe pytania dotyczą zasad licencjonowania produktów w ramach umów licencjonowania 

zbiorowego firmy Microsoft, o ile nie zaznaczono inaczej. Informacje na temat licencjonowania 

produktów detalicznych lub OEM (original equipment manufacturer) można znaleźć w 

postanowieniach umów licencyjnych dotyczących tych produktów. Jeśli potrzebne są dodatkowe 

informacje lub w tym miejscu brak odpowiedzi na pytanie, prosimy o kontakt z odsprzedawcą 

produktów firmy Microsoft lub regionalnym centrum obsługi klienta firmy Microsoft. 

Ogólne 

Wprowadzenie do „Postanowień dotyczących produktów” (Product Terms) 

Co to jest dokument „Postanowienia dotyczące produktów” (Product Terms) i co stało się z 

dokumentami „Lista produktów” i „Prawa do używania produktów” (PUR)? W kwestiach 

dotyczących sposobu licencjonowania, wdrażania i używania produktów umowa 

licencjonowania zbiorowego mojej organizacji odwołuje się do „Listy produktów” i PUR. 

1 lipca 2015 r. dokument „Postanowienia dotyczące produktów” (Product Terms) zastąpił dokumenty 

„Lista produktów” i „Prawa do używania produktów” (PUR). Dokument „Postanowienia dotyczące 

produktów” konsoliduje i precyzuje treść, która wcześniej była publikowana w dokumentach „Lista 

produktów” i PUR, nie zmieniając w sposób istotny postanowień i warunków dotyczących istniejących 

produktów. Połączyliśmy dwa dokumenty w jeden dokument zatytułowany „Postanowienia dotyczące 

produktów”. Jego struktura została dostosowana do produktów, co ułatwia zrozumienie sposobów 

nabywania i używania produktów. Nowy dokument wpływa na zmniejszenie całkowitego rozmiaru 

umowy, nie ograniczając praw do używania przysługujących klientom. 

Umowa licencjonowania zbiorowego mojej organizacji nie odwołuje się do postanowień 

dotyczących produktów. Jakim więc sposobem nowy dokument może dotyczyć sposobu 

licencjonowania, wdrażania i używania produktów?  

„Postanowienia dotyczące produktów”  są zgodne z poprzednimi wersjami umów licencjonowania 

zbiorowego. Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” stwierdza, że odwołania do „Praw do 

używania produktów” i „Listy produktów” w umowach klientów, dotyczą odpowiednich rozdziałów 

nowego dokumentu. „Postanowienia dotyczące produktów” nie zmieniają znacząco sposobu 

wdrażania i używania produktów, a dotychczasowi klienci mogą korzystać z Postanowień dotyczących 

produktów (w przypadku produktów uwzględnionych w nowym dokumencie) lub (na co pozwalają 

umowy) z istniejących dokumentów „Prawa do używania produktów” — w przypadku używania wersji 
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produktów, które były dostępne przed 1 lipca 2015 r. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz 

Omówienie postanowień dotyczących produktów firmy Microsoft. 

Podoba mi się pomysł umieszczenia wszystkiego w jednym miejscu, ale jak korzystać z 

„Postanowień dotyczących produktów”? 

„Postanowienia dotyczące produktów” są zorganizowane wokół Wpisów dotyczących produktów. 

Wpisy dotyczące produktów zawierają informacje specyficzne dla określonego produktu i odnośniki 

do odpowiednich zapisów w uzupełniających rozdziałach dokumentu (takich jak Powszechne 

postanowienia licencyjne czy Załącznik Pakiet Software Assurance). Wpisy dotyczące produktów 

przedstawiają dostępność produktu w programach licencyjnych, postanowienia dotyczące produktów, 

prawa do używania i pakiet Software Assurance. Dokument został tak zaprojektowany, aby ułatwić 

korzystanie z niego. Można na przykład wskazać kursorem niebieski tekst, aby wyświetlić definicje 

terminów, lub kliknąć odnośniki w dokumencie, aby przejść do stosownego opisu postanowień i 

warunków znajdującego się poza wpisami dotyczącymi produktów. 

 

Jak często będą publikowane aktualizacje dokumentu „Postanowienia dotyczące produktów”? 

Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” będzie aktualizowany co miesiąc. Comiesięczne 

aktualizacje umożliwiają zachowanie zgodności praw do używania z terminami dostępności cenników. 

 

Moja organizacja zakupiła licencje na pakiet Microsoft Office Professional Plus w maju. Jeśli 

kupimy dodatkowe licencje w lipcu, czy postanowień dotyczących praw różnych użytkowników 

do używania oprogramowania będziemy musieli szukać w dwóch różnych dokumentach, w 

zależności od tego, które licencje zostały przypisane do użytkowników? 

Postanowienia umowy licencjonowania zbiorowego określają, jakie postanowienia mają zastosowanie 

do zasad używania oprogramowania. W niektórych przypadkach „Postanowienia dotyczące 

produktów” z dnia podpisania Rejestracji decydują o zasadach używania wszystkich wersji dostępnych 

na ten dzień i wszystkich licencji w tych wersjach, zakupionych w okresie obowiązywania Rejestracji, 

niezależnie od konkretnej daty zamówienia licencji. W innych przypadkach prawa do używania 

oprogramowania określają „Postanowienia dotyczące produktów” z dnia zamówienia licencji. 

 

W których językach jest dostępny dokument „Postanowienia dotyczące produktów”? 

Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” jest dostępny do pobrania w 35 językach. 

Prawo do zmiany produktu na starszą wersję (Downgrade rights) 

Moja organizacja ma umowę licencjonowania zbiorowego. Gdzie mogę sprawdzić moje prawa 

do zmiany produktu na starszą wersję i dostępne wersje do zmiany? 

Prawo do zmiany produktu na starszą wersję (prawo do używania starszej wersji produktu) jest 

zagwarantowane w ramach wszystkich umów licencjonowania zbiorowego. Jednak w celu wyszukania 

konkretnych sekwencji zmiany określonych produktów na starsze wersje, należy zapoznać się z 

dokumentem „Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms), 

ponieważ mogła nastąpić ich migracja do innych produktów lub innych edycji. 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3497
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#T
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Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wytyczne dotyczące licencjonowania zbiorowego w zakresie 

prawa do zmiany na starszą wersję produktu. 

 

Licencja na pakiet Office Professional Plus 2013 została otrzymana w ramach umowy 

licencjonowania zbiorowego. Czy mogę zmienić wersję na Office Standard 2013 lub Office 

Standard 2010? 

Nie. Prawo do zmiany produktu na starszą wersję daje użytkownikowi prawo do używania starszych 

wersji oprogramowania firmy Microsoft, a nie innych edycji oprogramowania wydanych w tym samym 

czasie, chyba że wyraźnie pozwalają na to „Postanowienia dotyczące produktów” (lub dokumenty 

będące ich następcami). 

 

Należy zauważyć, że w odniesieniu do licencji produktów firma Microsoft rozróżnia terminy „wersja” i 

„edycja”. Termin „edycja” oznacza funkcjonalnie różne oferty w ramach rodziny produktów, które 

zazwyczaj są wydawane w tym samym czasie (na przykład Office Professional Plus 2013 i Office 

Standard 2013). Termin „wersja” odnosi się do różnych generacji rodziny produktów. Prawo do zmiany 

produktu na starszą wersję pomiędzy bieżącą generacją (N), poprzednią generacją (N-1) i jeszcze 

wcześniejszą generacją (N-2) są ograniczone do tych samych funkcjonalnie edycji w ramach każdej 

wersji (na przykład Windows 10 Pro można zmienić na Windows 8.1 Pro). 

 

Chcę zmienić na poprzednią wersję produkt firmy Microsoft, który moja organizacja 

licencjonuje w ramach licencjonowania zbiorowego. Jak można uzyskać wcześniejsze wersje 

produktów? 

Aczkolwiek umowa zapewnia prawo do zmiany produktów na starsze wersje, witryna Microsoft 

Volume Licensing Service Center (VLSC) na ogół umożliwia tylko pobieranie bieżących (N) i 

poprzednich (N-1) wersji produktów. Uwaga: Oprócz pobierania oprogramowania za pośrednictwem 

witryny VLSC, klienci posiadający umowy licencjonowania zbiorowego mogą kupować kopie 

licencjonowanego oprogramowania na nośnikach fizycznych (CD/DVD) od swojego odsprzedawcy 

produktów firmy Microsoft. 

 

W przypadku posiadania nabytych w przeszłości nośników fizycznych (CD/DVD) z wcześniejszymi 

wersjami licencjonowanych produktów firmy Microsoft, do korzystania z których organizacja obecnie 

ma prawo w ramach uprawnień do zmiany na starszą wersję produktu, można wówczas — według 

uznania — korzystać z tych wcześniejszych wersji oprogramowania. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu 

nośników w ramach umów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/learn-more/brief-downgrade-rights.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/learn-more/brief-downgrade-rights.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/fulfillment.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/fulfillment.aspx
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Prawa do tworzenia kopii zamiennych 

Czy można utworzyć kopie zamienne komputerów PC z licencją OEM przy użyciu nośnika 

licencjonowania zbiorowego? 

Tak, ale przy spełnieniu pewnych warunków. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz Wytyczne 

dotyczące licencjonowania zbiorowego w zakresie praw do tworzenia kopii zamiennych. 

Software Assurance 

Pakiet Office Professional Plus 2013 został zakupiony wraz z pakietem Software Assurance, a 

umowa pakietu Software Assurance niedawno wygasła. Jak mogę sprawdzić, do której wersji 

mogę uaktualnić produkt w ramach korzyści Software Assurance dającej prawo do nowych 

wersji? 

Aby sprawdzić, kiedy zostały udostępnione produkty, przejrzyj dokument „Postanowienia dotyczące 

produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms)”. 

 

Licencja produktu została zakupiona z umową pakietu Software Assurance prawie trzy lata 

temu i chcę teraz odnowić umowę pakietu Software Assurance. Jednak od momentu uzyskania 

licencji uległa zmianie nazwa produktu. Gdzie mogę znaleźć informacje, dla której nowej wersji 

produktu należy kupić pakiet Software Assurance? 

Aby sprawdzić następne wersje produktów i konkretne ścieżki migracji w ramach Software Assurance 

dla produktów, które zostały zmigrowane do innych produktów lub innych edycji, przejrzyj dokument 

„Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms). Zapoznaj się z 

indeksem produktów, które są już niedostępne. Indeks wskaże właściwe prawa do migracji oraz 

odpowiedni dokument „Postanowienia dotyczące produktów” (lub „Lista produktów”), w którym się 

one pojawiły. 

 

Czy można dodać pakiet Software Assurance do licencji OEM/detalicznej produktu? 

Tak. Do licencji OEM/detalicznej produktu można dołączyć autonomiczny pakiet Software Assurance, 

ale należy to zrobić w ciągu 90 dni od daty zakupu licencji OEM albo detalicznej produktu. Ta opcja 

jest dostępna tylko w przypadku określonych produktów i określonych programów licencjonowania 

zbiorowego. Aby uzyskać szczegóły, zobacz „Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” 

(Microsoft Product Terms). 

 

Jeśli dołączę pakiet Software Assurance do licencji OEM/detalicznej produktu w ciągu 90 dni, 

które prawa używania będą obowiązywać? 

Nabywając pakiet Software Assurance dla licencji OEM/detalicznej produktu w ciągu 90 dni od daty 

zakupu, klient otrzymuje możliwość zainstalowania w dowolnym momencie i używania wersji 

oprogramowania z umowy licencjonowania zbiorowego. W takim przypadku używanie 

oprogramowania podlega „Postanowieniom dotyczącym produktów firmy Microsoft” (Microsoft 

Product Terms) dla danego produktu oraz postanowieniom i warunkom umowy licencjonowania 

zbiorowego, podpisanej przez organizację. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/learn-more/brief-reimaging-rights.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/learn-more/brief-reimaging-rights.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
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Używanie przez strony trzecie 

W naszej firmie są podwykonawcy zatrudnieni w siedzibie, którzy pracują nad projektami 

krótkoterminowymi. Czy możemy przypisywać licencje na produkty firmy Microsoft (Office, 

CAL itd.) zakupione w ramach naszej umowy licencjonowania zbiorowego do urządzeń 

należących do tych podwykonawców, aby mogli używać naszego licencjonowanego 

oprogramowania w naszych projektach? 

Tak. Dopóki te licencje są używane na rzecz firmy (licencjobiorcy), można je przypisać do urządzeń 

należących do innych podmiotów. 

 

Ograniczona jest częstotliwość zmiany przypisania licencji. Licencje na produkty, zakupione w ramach 

umów licencjonowania zbiorowego, można przypisywać ponownie do innych urządzeń nie częściej niż 

co 90 dni. Jeśli oprogramowanie będzie używane na rzecz podwykonawców, a nie organizacji klienta 

(licencjobiorcy), wtedy podwykonawcy muszą zakupić własne licencje lub wybrać innego typu licencje 

krótkoterminowej subskrypcji oprogramowania. 

Kliencki system operacyjny Windows 

Windows 10  

Które wersje systemu Windows 10 są oferowane w ramach licencjonowania zbiorowego? 

W ramach umów licencjonowania zbiorowego są oferowane następujące edycje systemu Windows 10: 

• Windows 10 Enterprise E3 (dostępna na użytkownika lub na urządzenie) 

• Windows 10 Enterprise E5 (dostępna na użytkownika lub na urządzenie) 

• Windows 10 Pro Upgrade 

• Windows 10 Enterprise LTSB 

• Windows Virtual Desktop Access (VDA) (dostępna na użytkownika lub na urządzenie) 

• Windows 10 Education E3/A3 

• Windows 10 Education E5/A5 

Aby uzyskać szczegóły dla poszczególnych ofert, zobacz „Postanowienia dotyczące produktów firmy 

Microsoft” (Microsoft Product Terms). 

 

Czy można zakupić produkty z oferty systemu Windows 10 Enterprise poza licencjonowaniem 

zbiorowym? 

Nie. Produkty z oferty systemu Windows 10 Enterprise są dostępne do kupienia tylko w ramach umów 

licencjonowania zbiorowego. 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
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Co to jest Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender (WDATP, 

Windows Defender Advanced Threat Protection)? Czy moja organizacja może zakupić usługę 

WDATP w ramach umowy licencjonowania zbiorowego? 

Windows Defender Advanced Threat Protection to usługa, która ułatwia przedsiębiorstwom 

wykrywanie i badanie zaawansowanych ataków na ich sieci oraz reagowanie na nie. Jest ona dostępna 

wyłącznie w licencji Windows 10 Enterprise E5, zakupionej w ramach programu licencjonowania 

zbiorowego. Dowiedz się więcej o usłudze Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze 

Windows Defender. 

 

Nie mogę odnaleźć systemu Windows 10 Enterprise z pakietem Software Assurance ani 

systemu Windows 10 Education w postanowieniach dotyczących produktów. Czy są one nadal 

dostępne? 

Licencja Windows 10 Enterprise z pakietem Software Assurance to obecnie licencja Windows 10 

Enterprise E3. Natomiast Windows 10 Education to teraz Windows 10 Education E3/A3. Zmianie uległy 

jedynie nazwy, a nie funkcje dostępne w ramach tych licencji. 

Licencja na uaktualnienie (Upgrade) 

Co to jest „licencja na uaktualnienie licencjonowania zbiorowego” dla systemu operacyjnego 

Windows dla komputerów PC? 

Programy licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft nie oferują licencji na komputerowe systemy 

operacyjne Windows. W ramach umów licencjonowania zbiorowego są dostępne jedynie licencje na 

uaktualnienie (upgrade) systemu Windows. Aby uzyskać prawo do nabycia licencji na uaktualnienie 

komputerowego systemu operacyjnego Windows w ramach programów licencjonowania zbiorowego, 

najpierw należy nabyć licencję na pełny uprawniający komputerowy system operacyjny i zainstalować 

go na swoim urządzeniu. 

Dostęp dla wielu użytkowników/urządzeń 

Czy można używać systemu Windows Pro lub Enterprise jako „serwera” do hostowania 

aplikacji? 

Nie. Komputerowego systemu operacyjnego Windows nie można używać w roli „serwera”. Łączenie 

się urządzeń do systemu jest dozwolone tylko w określonych celach (takich jak usługi obsługi plików 

— File Services, usługi drukowania — Print Services, usługi obsługi Internetu — Internet Information 

Services, współdzielenie połączenia internetowego — Internet Connection Sharing i usługi 

telefoniczne — Telephony Services). Aby hostować aplikacje i udostępniać je wielu urządzeniom lub 

wielu użytkownikom jednocześnie, należy nabyć licencje na produkty serwerowe i licencje dostępowe 

CAL. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz wytyczne dotyczące licencjonowania zbiorowego, 

Licencjonowanie systemów operacyjnych klienta i serwera systemu Windows w scenariuszach z 

wieloma użytkownikami (PDF, 530 KB). 

 

https://www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-atp
https://www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-atp
http://download.microsoft.com/download/9/8/D/98D6A56C-4D79-40F4-8462-DA3ECBA2DC2C/Windows_Multi_User.pdf
http://download.microsoft.com/download/9/8/D/98D6A56C-4D79-40F4-8462-DA3ECBA2DC2C/Windows_Multi_User.pdf
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Czy można zainstalować wiele kopii systemu operacyjnego Windows po zakupie licencji 

Windows Enterprise Upgrade w ramach umowy licencjonowania zbiorowego? 

Zainstalowanie wielu kopii systemu operacyjnego Windows na licencjonowanym urządzeniu jest 

możliwe tylko w przypadku, gdy urządzenie jest objęte licencją Windows Enterprise z aktywnym 

pakietem Software Assurance, zgodnie z dokumentem „Postanowienia dotyczące produktów firmy 

Microsoft” (Microsoft Product Terms). 

 

Korzystam z komputera PC z systemem Windows Enterprise, na którym są uruchomione cztery 

maszyny wirtualne (VM). Czy inni użytkownicy mogą uzyskiwać zdalnie dostęp do tych maszyn 

wirtualnych, gdy używam mojego komputera? 

Nie. Używanie oprogramowania jest ograniczone do jednego użytkownika w danym momencie. 

Dotyczy to również korzystania z prawa dostępu w ramach Roamingu — Roaming Rights (zobacz 

poniżej). Gdy główny użytkownik korzysta z prawa dostępu w ramach roamingu, żaden inny 

użytkownik nie może używać tego licencjonowanego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, 

zobacz wytyczne dotyczące licencjonowania zbiorowego, Licencjonowanie komputerowego systemu 

operacyjnego Windows do używania z maszynami wirtualnymi (PDF, 270 KB). 

Prawo do użyczania (Rental Rights) 

Moja firma wynajęła komputery PC swoim pracownikom od firmy użyczającej komputery PC. 

Czy muszę zakupić licencje z prawem do użyczania (Rental Rights)? 

Nie. Licencje z prawem do użyczania to specjalne, dodatkowe licencje, które muszą zakupić dla swoich 

flot komputerów firmy wypożyczające, wydzierżawiające lub leasingujące komputery. Nie są one 

przeznaczone dla użytkowników końcowych. Dowiedz się więcej o prawie do użyczania. 

 

Kiedy moja organizacja potrzebuje licencji z prawem do użyczania (Rental Rights)? 

Licencje z prawem do użyczania (Rental Rights) są potrzebne w przypadkach, w których organizacje 

wypożyczają, leasingują lub użyczają komputery w ramach outsourcingu innym podmiotom. Poniżej 

podano przykładowe scenariusze, które wymagają i nie wymagają licencji z prawem do użyczania 

(Rental Rights). 

 

Wymagają 

 

• Firmy leasingujące sprzęt biurowy 

• Centra usług biznesowych (na przykład punkty kopiowania/drukowania) 

• Kawiarenki internetowe 

• Kioski w hotelach i na lotniskach 

• Urzędowe urządzenia umożliwiające współdzielony dostęp 

Nie wymagają 

• Produkty firmy Microsoft licencjonowane w ramach rozwiązania hostowanego (Umowa 

licencyjna usługodawcy [SPLA]) 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx#PT
http://download.microsoft.com/download/9/8/D/98D6A56C-4D79-40F4-8462-DA3ECBA2DC2C/Licensing_Windows_Desktop_OS_for_Virtual_Machines.pdf
http://download.microsoft.com/download/9/8/D/98D6A56C-4D79-40F4-8462-DA3ECBA2DC2C/Licensing_Windows_Desktop_OS_for_Virtual_Machines.pdf
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/rental-rights.aspx
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• Biblioteki 

• Instytucje edukacyjne 

• Współdzielone komputery przeznaczone do użytku wewnętrznego 

• Tradycyjne metody finansowania (na przykład programy wynajmu na własność) 

• Najmy finansowe i długoterminowe są dozwolone na zasadach opisanych w dokumencie 

Umowa najmu dla produktów firmy Microsoft zainstalowanych na wynajętych komputerach 

(PDF, 510 KB)  

Pakiet Software Assurance i Windows Virtual Desktop Access (VDA) 

Które edycje systemu Windows są uprawnione do objęcia pakietem Software Assurance? 

Jedyną edycją, która może być objęta pakietem Software Assurance, jest Windows Enterprise. 

Dowiedz się więcej na temat pakietu Software Assurance. 

 

Co to jest licencja subskrypcyjna Windows VDA (Virtual Desktop Access)? 

Windows VDA jest licencją subskrypcyjną na urządzenie lub na użytkownika, która ułatwia 

organizacjom licencjonowanie urządzeń lub użytkowników niekwalifikujących się do korzystania z 

pakietu Software Assurance, na przykład urządzeń typu „klient zubożony” czy użytkowników 

niebędących głównymi użytkownikami urządzeń kwalifikujących się do objęcia pakietem Software 

Assurance. Licencja ta zapewnia prawo dostępu do pulpitu wirtualnego. Subskrypcje Windows VDA na 

urządzenie i na użytkownika są dostępne w ramach programów licencjonowania zbiorowego 

Microsoft: Enterprise Agreement, Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement oraz 

Enrollment for Education Solutions. Subskrypcje Windows VDA na urządzenie są także dostępne w 

ramach programów Open Value i Open Value Subscription. 

 

Czy system Windows Enterprise lub Windows VDA może być licencjonowany na użytkownika? 

Tak. Korzystając z opcji Windows Enterprise na użytkownika i Windows VDA na użytkownika (per 

User), można objąć licencją użytkownika (osobę), a nie urządzenie. Licencja na użytkownika umożliwia: 

• Zainstalowanie systemu Windows Enterprise lokalnie na dowolnym urządzeniu licencjonowanego 

użytkownika, które ma licencję Windows 7/8/8.1/10 oraz na dowolnym tablecie o przekątnej 

ekranu nie większej niż 10,1 cala. 

• Uzyskiwanie dostępu do systemu Windows Enterprise z dowolnego urządzenia licencjonowanego 

użytkownika przy pomocy infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI, Virtual Desktop Infrastructure) 

lub funkcji Windows To Go. 

Dowiedz się więcej o licencji Windows Enterprise na użytkownika i Windows VDA na użytkownika. 

 

Mamy umowę Services Provider License Agreement (SPLA). Czy w ramach umowy SPLA 

możemy dostarczać naszym klientom jako usługę hostowaną pulpity z systemem Windows? 

Obecnie nie ma żadnego modelu umowy SPLA obejmującej Windows VDA. Klienci, którzy korzystają z 

subskrypcji pulpitów od innej firmy hostującej rozwiązania, muszą zapłacić firmie Microsoft za licencję 

Windows VDA dla każdego urządzenia uzyskującego dostęp do klienckich maszyn wirtualnych z 

http://download.microsoft.com/download/6/8/9/68964284-864d-4a6d-aed9-f2c1f8f23e14/Lease_Agreement_for_Microsoft_Software_Products.pdf
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/windows8-1.aspx
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systemem Windows uruchomionych w centrum przetwarzania danych. Ponadto firmy hostujące 

muszą zapewnić odizolowanie sprzętu i innych zasobów przeznaczonych dla poszczególnych firm (to 

znaczy, że dwóm klientom w żadnym wypadku nie można udostępnić tego samego zestawu zasobów, 

na przykład sprzętu, pamięci masowej itp.). 

Dostęp zdalny 

Czy potrzebuję licencji subskrypcyjnej Windows VDA, aby uzyskiwać dostęp do służbowego 

komputera PC w biurze (z licencją na system Windows Pro) zdalnie z domowego komputera PC 

(z licencją na system Windows Home)? 

Nie. Nie częściej niż raz na 90 dni możesz wyznaczyć jednego użytkownika, który fizycznie korzysta z 

licencjonowanego urządzenia jako użytkownik licencjonowany. Użytkownik licencjonowany może 

uzyskiwać dostęp do urządzenia licencjonowanego z innego urządzenia za pomocą technologii 

dostępu zdalnego. Inni użytkownicy o innych porach mogą uzyskiwać dostęp do urządzenia 

licencjonowanego z innego urządzenia za pomocą technologii dostępu zdalnego, ale tylko z urządzeń 

licencjonowanych osobno na tę samą lub wyższą wersję tego oprogramowania.  

Komputer (Desktop) 
Office 365 ProPlus 

 

Usługa Office 365 ProPlus jest oferowana jako oprogramowanie w ramach usług 

subskrybowanych. Czy to nie jest ten sam produkt? 

Nie. Oba produkty zapewniają znakomitą wydajność, ale różnią się od siebie. Te produkty stanowią 

dwa różne podejścia do korzystania z pakietu Microsoft Office — można wybrać ofertę, która najlepiej 

zaspokaja potrzeby. 

 

Office 365 ProPlus to usługa subskrypcyjna na użytkownika, a nie oprogramowanie będące aplikacją 

klasyczną. Aby korzystać z tego oprogramowania, trzeba mieć aktywną subskrypcję. Gdy subskrypcja 

jest aktywna, można zainstalować oprogramowanie i używać go nawet na pięciu różnych 

urządzeniach. 

 

W ramach licencji na aplikację klasyczną zazwyczaj dostępne są prawa bezterminowe. W przypadku 

tego typu licencji klient ma prawo do używania oprogramowania tak długo, jak chce (o ile jest to 

zgodne z innymi warunkami licencji). Jednak licencja jest przypisana do pojedynczego urządzenia, 

które może być używane przez różnych użytkowników (w danym momencie tylko przez jednego). 

 

Mam osobisty komputer przenośny, którego lubię używać w pracy na spotkaniach. Jaką licencję 

powinno mieć to urządzenie, jeśli chcę używać usługi Office 365 Pro Plus? 

Posiadając licencję Office 365 Pro Plus, można zainstalować pakiet Office i używać go na maksymalnie 

pięciu urządzeniach, w dowolnym miejscu. Mogą to być zarówno urządzenia zarządzane przez firmę, 

jak i należące do innych podmiotów. Jedną z pięciu dozwolonych kopii można zainstalować na 
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prywatnym komputerze przenośnym, aby używać go do pracy w dowolnym miejscu — w domu lub w 

firmie. 

 

Nasza firma ma mieszane wdrożenie pakietu Office Professional Plus 2010 i pakietu Office 

Professional Plus 2013 w ramach umowy Select Plus. Czy mogę używać pakietu Office 

Professional Plus 2013 zamiast mojej licencji usługi Office 365 ProPlus? Czy to nie jest ten sam 

produkt? 

Nie. Office 365 Pro Plus to usługa subskrypcyjna na użytkownika, a nie aplikacja klasyczna (jak w 

przypadku pakietu Office Professional Plus 2013). Dlatego należy wdrożyć oprogramowanie 

uwierzytelniane na użytkownika, dostarczane użytkownikom usługi Office 365. 

 

Uprawnione urządzenie (Qualified device) 

 

Zgodnie z dokumentem „Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” prawo do 

zainstalowania dodatkowej kopii na urządzeniu przenośnym do użytku przez jednego 

użytkownika podstawowego urządzenia licencjonowanego, nazywane „prawem do użycia na 

urządzeniach przenośnych”, jest dostępne dla aplikacji klasycznych firmy Microsoft. Moja firma 

ma ponad 1000 licencji pakietu Office Professional Plus w ramach umowy Enterprise 

Agreement. Czy mogę skorzystać z prawa do użycia na urządzeniach przenośnych, aby 

zainstalować pakiet Office także na 1000 komputerów przenośnych? 

Nie. „Prawo do użycia na urządzeniach przenośnych” nie dotyczy licencji Office Professional Plus, 

zakupionych jako produkty Enterprise dla całej organizacji na warunkach umów Enterprise Agreement, 

Enterprise Subscription Agreement, Open Value Company-wide, Open Value Subscription oraz 

Campus and School Agreement. 

 

W przypadku tych programów, wszystkie urządzenia — łącznie z komputerami przenośnymi, które są 

używane przez użytkowników w organizacji lub na ich rzecz — muszą zostać zaliczone jako 

Uprawnione Urządzenia, a dla nich zakupione Produkty Enterprise (takie jak licencje Windows 

Upgrade, Office Professional Plus, pakiet Core CAL /Enterprise CAL). 

 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz swoją umowę licencjonowania zbiorowego i dokument 

„Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms). 

 

Dostęp zdalny 

 

Czy potrzebuję dodatkowej licencji na pakiet Office, aby mieć możliwość uzyskiwania zdalnego 

dostępu do mojego służbowego komputera PC w biurze z domowego komputera PC? 

Pojedynczy główny użytkownik komputera służbowego w biurze może zdalnie uzyskiwać do niego 

dostęp z dowolnego urządzenia. Ale użytkownik, który nie jest głównym użytkownikiem komputera 

służbowego, potrzebuje dodatkowej licencji Office na używane służbowe urządzenie. 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx
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Zgodnie z „Postanowieniami dotyczącymi produktów firmy Microsoft” mogę używać 

oprogramowania aplikacji klasycznej na urządzeniu sieciowym. Co to znaczy? 

Zgodnie z zasadami używania w sieci można uruchomić oprogramowanie na serwerze sieciowym, z 

którego będą korzystały licencjonowane komputery, korzystające z usług pulpitu zdalnego Remote 

Desktop Services (lub podobnej technologii) i/lub infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure). 

Aby można było w sieci uzyskiwać dostęp do aplikacji, takich jak Office, każde urządzenie uzyskujące 

zdalnie dostęp musi mieć także odpowiednią licencję, nawet jeśli na urządzeniu lokalnym nie jest 

zainstalowane oprogramowanie Office (na przykład gdy urządzenie lokalne jest „klientem 

zubożonym”). 

 

Pakiet Microsoft Office został zainstalowany na serwerze sieciowym w celu uzyskiwania 

dostępu przy użyciu usług pulpitu zdalnego systemu Windows. Dla każdego z moich 

pracowników zostały zakupione licencje dostępowe CAL usług pulpitu zdalnego. Chcę, aby moi 

pracownicy mieli dostęp do pakietu Microsoft Office z dowolnego komputera/klienta 

zubożonego. Jakich licencji potrzebuję do prawidłowego licencjonowania pakietu Microsoft 

Office w tym środowisku? 

Pakiet Microsoft Office jest licencjonowany wyłącznie w modelu licencjonowania na urządzenie, 

dlatego każdy komputer/klient zubożony, używany do uzyskiwania dostępu do pakietu Microsoft 

Office za pomocą usług pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, musi mieć oddzielną, 

dedykowaną licencję na pakiet Microsoft Office. Licencji pakietu Microsoft Office nie można 

współużytkować na wielu komputerach, umożliwiając jednoczesne korzystanie z oprogramowania. 

Ponadto od wydania wersji 2007 wdrożenie pakietu Office na serwerze sieciowym na potrzeby 

dostępu zdalnego jest możliwe na ogół tylko w przypadku licencji uzyskanych w ramach programów 

licencjonowania zbiorowego. Te same zasady dotyczą scenariuszy VDI. Każdy komputer/klient 

zubożony, który służy do uzyskiwania dostępu do pakietu Microsoft Office działającego na pulpitach 

wirtualnych na serwerze, musi mieć oddzielną, dedykowaną licencję pakietu Microsoft Office. Aby 

uzyskać więcej informacji, pobierz Wytyczne dotyczące licencjonowania komercyjnego, 

Licencjonowanie usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server i aplikacji klasycznych firmy 

Microsoft do użytku z usługami RDS (PDF, 508 KB). 

 

Wiele kopii na licencjonowanym urządzeniu 

 

Mam uruchomione cztery maszyny wirtualne (VM) z systemem Windows Enterprise na 

komputerze objętym aktywną umową pakietu Software Assurance. Czy mogę zainstalować 

pakiet Office na każdej z czterech maszyn wirtualnych, korzystając z tylko jednej licencji Office 

Professional Plus 2010? 

Tak. Na licencjonowanym urządzeniu można zainstalować dowolną liczbę kopii i dowolną starszą 

wersję aplikacji. W przypadku tego prawa do używania pakiet Software Assurance dla pakietu Office 

nie jest wymagany. 

http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Licensing-Windows-Server-2012-R2-RDS-and-Desktop-Apps-for-RDS.pdf
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Licensing-Windows-Server-2012-R2-RDS-and-Desktop-Apps-for-RDS.pdf
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Serwery 
Wymagania dotyczące licencji dostępowych CAL 

 

Mam programy Exchange Server 2013 i SQL Server 2012 uruchomione w systemie Windows 

Server 2012 R2. Czy wszystkie licencje dostępowe CAL są licencjonowane w taki sam sposób? 

Nie. Wymagania dotyczące licencji dostępowych CAL są różne dla różnych produktów serwerowych. 

Ogólna zasada jest taka, że należy nabyć licencję CAL i przypisać ją do każdego urządzenia lub 

użytkownika, które uzyskują dostęp do oprogramowania serwerowego. Jednak poza tym mogą istnieć 

specyficzne dla produktów wyjątki od tej reguły, które mają wpływ na wymagania dotyczące licencji 

dostępowych dla danego produktu. 

 

Na przykład w przypadku licencji Exchange Server 2013 licencje CAL nie są wymagane, chyba że 

dostęp do serwera jest bezpośrednio lub pośrednio uwierzytelniany za pomocą usługi Active 

Directory. W przypadku systemu Windows Server licencja CAL jest wymagana dla wszystkich 

użytkowników lub urządzeń uzyskujących dostęp do serwera. Licencja CAL musi być zakupiona dla tej 

samej lub nowszej wersji oprogramowania serwerowego. Jednak w przypadku systemu Windows 

Server 2012 R2 można uzyskać dostęp do serwera, używając licencji CAL dla Windows Server 2012. 

 

Aby uzyskać pełne informacje na temat różnych wymagań dotyczących licencji CAL firmy Microsoft, 

przejrzyj dokument „Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms). 

 

Czy dodatkowe licencje CAL działają tylko z konkretnymi edycjami oprogramowania serwera, 

takimi jak Standard Edition lub Enterprise Edition, czy też działają z dowolną edycją? 

Na ogół dodatkowe licencje CAL umożliwiają dostęp do dowolnej edycji oprogramowania serwera. Na 

przykład serwery Exchange Server 2010 i Exchange Server 2013 są dostępne zarówno w edycji 

Standard, jak i Enterprise. Licencji dostępowych Exchange Standard CAL i Exchange Enterprise CAL 

można używać z dowolną edycją oprogramowania serwera. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz Wytyczne dotyczące licencjonowania komercyjnego, 

Podstawowe i dodatkowe licencje dostępowe CAL: objaśnienie (PDF, 523 KB). 

 

Czy dodatkowe licencje CAL usług dostępu zdalnego (RDS, Remote Desktop Services) działają 

tylko z konkretną wersją oprogramowania serwera, taką jak Windows Server 2012 lub Windows 

Server 2012 R2, czy też działają z dowolną wersją? 

Wersja licencji CAL musi odpowiadać wersji oprogramowania serwera, do którego umożliwia dostęp. 

Nie można używać starszych wersji licencji CAL z nowszą wersją oprogramowania serwera, ale można 

używać nowszej wersji licencji RDS CAL ze starszą wersją oprogramowania serwera w sposób 

określony w dokumencie Macierz współdziałania licencji dostępowych do usług pulpitu zdalnego RDS 

CAL i usług terminalowych TS CAL. 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Base_and_Additive_Client_Access_Licenses.pdf
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14988.rds-and-ts-cal-interoperability-matrix.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14988.rds-and-ts-cal-interoperability-matrix.aspx
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Jedynym wyjątkiem od tej reguły są wydania R2 serwera. Starsze licencje CAL czasami działają z 

nowszym wydaniem R2 oprogramowania serwera. Na przykład nie są wymagane nowe licencje 

dostępowe do usług pulpitu zdalnego RDS CAL dla systemu Windows Server 2012 R2, dlatego 

aktualnym wymaganiem jest posiadanie co najmniej licencji Windows Server 2012 RDS CAL, aby 

można było uzyskać dostęp do usług pulpitu zdalnego RDS na serwerach z systemem Windows 

Server 2012 R2. 

 

Firma B jest podmiotem stowarzyszonym (termin zdefiniowany w umowach licencjonowania 

zbiorowego) firmy A. Mam umowy CAL zakupione przez firmę A w ramach umowy Select 

Agreement na uzyskiwanie dostępu do serwerów firmy A. Czy używając tych licencji CAL, mogę 

również uzyskiwać dostęp do serwerów zakupionych przez firmę B (w ramach Open License)? 

Tak. Posiadane przez firmę licencje CAL zezwalają na dostęp do serwerów licencjonowanych przez tę 

firmę lub jej podmioty stowarzyszone. Nie zezwalają na dostęp do licencjonowanych serwerów 

należących do jakiegokolwiek innego podmiotu. 

 

Czy potrzebuję licencji CAL usług pulpitu zdalnego (RDS, Remote Desktop Services), jeśli 

używam technologii innej firmy (takiej jak Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, Ericom 

PowerTerm WebConnect, Quest Virtual Access Suite, GraphOn Go-Global) do konfigurowania 

infrastruktury VDI w systemie Windows Server? 

Tak. Licencja RDS CAL jest wymagana w przypadku każdej technologii, która umożliwia bezpośrednią 

lub pośrednią interakcję z graficznym interfejsem użytkownika oprogramowania serwera. Obejmuje to 

(między innymi) korzystanie z usług pulpitu zdalnego Remote Desktop Services firmy Microsoft lub 

innego oprogramowania firm trzecich, które umożliwia realizację scenariuszy z wieloma 

użytkownikami w ramach systemu Windows Server. 

 

Czy potrzebuję licencji RDS CAL, jeśli nie uruchamiam środowiska wielu użytkowników, ale 

korzystam z funkcji usług pulpitu zdalnego, takich jak brama usług pulpitu zdalnego? 

Tak. Licencja RDS CAL jest wymagana do korzystania z dowolnej funkcji zawartej w roli Remote 

Desktop Services serwera Windows Server. Na przykład jeśli używasz funkcji RDS Gateway i/lub 

Remote Desktop Web Access, aby umożliwić dostęp do klienckiego systemu operacyjnego Windows 

na komputerze/pulpicie wirtualnym, wymagane są zarówno licencje RDS CAL, jak i Windows Server 

CAL. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz Wytyczne dotyczące licencjonowania komercyjnego, 

Licencjonowanie usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server i aplikacji klasycznych firmy 

Microsoft do użytku z usługami RDS (PDF, 508 KB). 

 

http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Licensing-Windows-Server-2012-R2-RDS-and-Desktop-Apps-for-RDS.pdf
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Licensing-Windows-Server-2012-R2-RDS-and-Desktop-Apps-for-RDS.pdf
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Jeśli użytkownik lub urządzenie uzyskuje dostęp do serwera z systemem Windows Server, ale 

uwierzytelnia się za pośrednictwem aplikacji do uwierzytelniania innej firmy (nie 

uwierzytelniania firmy Microsoft), to czy ten użytkownik lub to urządzenie nadal wymaga 

licencji Windows Server CAL? 

Tak. Jeśli serwer z systemem Windows Server uwierzytelnia bądź identyfikuje innymi środkami 

użytkownika lub urządzenie, użytkownik lub urządzenie musi mieć licencję Windows Server CAL. 

Szczególne wymagania dotyczące licencji Windows Server CAL określono w dokumencie 

„Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms). 

 

Multipleksowanie 

 

Mam świadomość, że „uzyskiwanie dostępu do usług lub funkcji programu SQL Server oraz 

jakichkolwiek jego składników (na przykład usług Reporting Services) oraz korzystanie z nich” 

zawsze wymaga licencji SQL Server CAL. A co w sytuacji, gdy użytkownik publikuje raport 

(zdefiniowaną publikację informacji zgodnie ze stałym harmonogramem), zaś inni użytkownicy 

po prostu oglądają ten raport w postaci pliku HTML lub na witrynie internetowej? Nie mogą 

oni aktywnie wpływać na wyświetlaną zawartość. Jeśli informacje z tego raportu w formacie 

HTML są widoczne dla innych użytkowników, to czy potrzebują oni licencji SQL Server CAL? 

Tak. Jeśli procesy, w wyniku których dane stają się dostępne dla użytkowników, są w całości 

zautomatyzowane, licencje SQL Server CAL (lub licencje na rdzeń) są wymagane, ponieważ takie 

użycie jest uważane za scenariusz z multipleksowaniem. Multipleksowanie nie zmniejsza liczby 

wymaganych licencji firmy Microsoft. Użytkownicy końcowi muszą mieć odpowiednie licencje, 

niezależnie od ich bezpośredniego czy pośredniego połączenia z produktem. Każdy użytkownik i 

każde urządzenie, które uzyskuje dostęp do serwera, plików, danych lub zawartości udostępnianej 

przez serwer w ramach zautomatyzowanego procesu, wymaga licencji CAL. 

 

Jednak w przypadku ręcznego umieszczenia w witrynie internetowej lub wysłania pliku HTML, który 

został wygenerowany przez oprogramowanie SQL Server, licencje SQL CAL nie są wymagane. Aby 

uzyskać więcej informacji, pobierz wytyczne dotyczące licencjonowania zbiorowego, Multipleksowanie 

— wymagania licencji dostępowej (CAL) (PDF, 594 KB). 

 

Licencja EC a umowa SPLA 

 

Istnieją użytkownicy zewnętrzni (użytkownicy, którzy nie są pracownikami ani 

podwykonawcami zatrudnionymi w siedzibie), którzy będą uzyskiwali dostęp do naszych 

serwerów. Jak wybrać między licencjami External Connector a licencjonowaniem tych 

użytkowników za pomocą umowy licencyjnej usługodawcy Services Provider License 

Agreement (SPLA)? 

Licencja External Connector (EC) stanowi alternatywę wobec licencji CAL dla każdego serwera, do 

którego będą uzyskiwać dostęp użytkownicy zewnętrzni. Licencja EC przypisana do serwera umożliwia 

uzyskanie dostępu do niego dowolnej liczbie użytkowników zewnętrznych, o ile beneficjentem tego 

dostępu jest licencjobiorca, a nie użytkownik zewnętrzny. Jeśli użycie nie spełnia tych warunków, 

należy wybrać licencję SPLA, ponieważ tego rodzaju dostęp jest uważany za hosting. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx
http://download.microsoft.com/download/8/7/3/8733d036-92b0-4cb8-8912-3b6ab966b8b2/multiplexing.pdf
http://download.microsoft.com/download/8/7/3/8733d036-92b0-4cb8-8912-3b6ab966b8b2/multiplexing.pdf
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Często zadawane pytania na temat licencjonowania 

produktów 

 

 

 

Obsługa wielu klientów (Multi-tenant) 

 

Jestem dostawcą hostingu SPLA. Czy można opierać się na licencjach należących do klientów 

końcowych (takich jak SQL Server, Exchange Server lub inne aplikacje serwerowe nabyte w 

ramach umów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft) w celu licencjonowania gościa w 

moim zwirtualizowanym środowisku licencjonowanym w ramach umowy SPLA? 

Tak. Jeśli klient końcowy ma kwalifikujący się, licencjonowany produkt aplikacji serwerowej z 

aktywnym pakietem Software Assurance, może uruchomić aplikację w zwirtualizowanym środowisku 

SPLA, używając własnej, kwalifikującej się licencji. Zwirtualizowane środowisko używane przez klienta 

końcowego musi być przeznaczone do wyłącznego użytku tego klienta i nie może być udostępniane 

żadnym innym, odrębnie licencjonowanym klientom końcowym. Ponadto posiadacz umowy SPLA, 

świadczący hostowaną usługę klientowi końcowemu, musi być autoryzowanym partnerem 

przenoszenia licencji (Authorized Mobility Partner). 

 

Aby uzyskać szczegóły, odwiedź stronę internetową Przenośność licencji w ramach programu 

Software Assurance. 

 

Serwer wyspecjalizowany 

 

Używam systemu Windows Server do uruchamiania rozwiązania internetowego lub zadań 

wymagających wysokiej wydajności. Czy potrzebuję licencji CAL, aby uzyskać dostęp do tych 

zadań? 

Nie. System Windows Server nie wymaga od użytkownika ani urządzenia licencji Windows Server CAL 

w celu uzyskiwania dostępu do rozwiązań internetowych lub zadań wymagających wysokiej 

wydajności (aby uzyskać definicję tych zadań, przejrzyj dokument Postanowienia dotyczące 

produktów firmy Microsoft — Microsoft Product Terms). We wszystkich pozostałych przypadkach 

uzyskiwania dostępu do oprogramowania serwera każdy użytkownik i każde urządzenie musi mieć 

licencję CAL. 

Firma Microsoft udostępnia ten materiał wyłącznie do celów informacyjnych. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA W TYM 

DOKUMENCIE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. Uprawnienia do korzyści z pakietu Software 

Assurance różnią się w zależności od oferty i regionu oraz podlegają zmianom. Klienci powinni odwołać się do postanowień ich 

umowy licencjonowania zbiorowego, aby w pełni zrozumieć swoje prawa i obowiązki w ramach programów licencjonowania 

zbiorowego firmy Microsoft (publikacja 06/2018) 
 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/licensing-programs/software-assurance-license-mobility.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/licensing-programs/software-assurance-license-mobility.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.aspx

