
Umowa z 
Klientem 

Microsoft Customer 
Agreement 

Open License 

Agreement 

Open Value 

Agreement 

Open Value Subscription 
Agreement 

Okres 
obowiązywania 
umowy 

Wieczysta, związana z 
danym Klientem.

2 lata, związana z danym 
zakupem. 

3 lata, związana z danym 
zakupem. 

3 lata, związana z danym 
zakupem. 

Wymagania 
Brak, tylko akceptacja 

warunków umowy. 

Zakup 5 kwalifikujących 
się licencji na 

oprogramowanie. 

Zakup 5 kwalifikujących 
się licencji na  

oprogramowanie 

(opcja nieobejmująca 

całej organizacji) 

lub zakup produktu dla 

przedsiębiorstw  

dla co najmniej 5 
kwalifikujących się 

urządzeń (opcja dla całej 
organizacji). 

Subskrypcja produktu dla 
przedsiębiorstw 


dla minimum 5 
kwalifikujących się 

urządzeń. 

Dla kogo? Dla użytkowników 
komercyjnych (firmy), 

rządowych, dla sektora 
edukacyjnego i non profit. 

Dla użytkowników 
komercyjnych (firmy), 

rządowych, dla sektora 
edukacyjnego i non profit. 

Dla użytkowników 
komercyjnych (firmy), 

rządowych, dla sektora 
edukacyjnego i non profit. 

Dla użytkowników 
komercyjnych (firmy), 

rządowych, dla sektora 
edukacyjnego i non profit.  

Dostęp do 
kluczy 
umożliwiająych 
instalację 

Microsoft 365 Admin 
Center

Volume Licensing Service 
Center (VLSC)

VLSC VLSC

CSP Open Open Value 
Open Value 

Subscription 

Porównanie wszystkich czterech programów: 



Typ licencji Wieczysta Wieczysta Brak Brak

Warunki 
płatności 

Z góry Z góry Brak Brak

Rezygnacja Możliwa Możliwa Brak Brak

Dostępne 
produkty 

Większość produktów, z 
wyłączeniem: Dynamics 

365 on-premises, 
produktów System Center 
i Azure DevOps Serwer. 


Większość produktów, z 
wyłączeniem: Dynamics 

365 Operations Server, 

produktów System Center 

oraz Serwer DevOps 
Azure. 

Brak Brak

Prawa 
użytkowania 

Prawa do instalacji 
oprogramowania w 

fizycznym lub wirtualnym 
środowisku 


 systemu operacyjnego. 

Prawa do instalacji 
oprogramowania w 


w fizycznym lub 
wirtualnym środowisku 

 systemu operacyjnego. 

Brak Brak

Wymagania 
Klienta 
dotyczące 
wdrożenia 

Proste Proste Brak Brak

Prawa do 
korzystania z 
licencji w 

Azure 


Brak Brak Brak Brak

Prawo do 
wykorzystania 
licencji w 

innych 
chmurach 
publicznych 


Brak Brak Brak Brak

Rezygnacja Brak Brak Brak Brak

Prawo do 
upgrade’u 

Brak Brak Brak Brak

Prawo do 
downgrade’u 

Tak Tak Brak Brak

 Programy licencji wieczystych bez SA: 

CSP Open Open Value 
Open Value 
Subscription 



Typ licencji Brak Wieczysta Wieczysta Subskrypcja 

Termin 
płatności 

Brak Z góry
Z góry lub rozłożona na 

raty 
Roczna opłata 

Rezygnacja Brak Możliwa
Brak możliwości 

rezygnacji i zwrotu 
kosztów. 

Brak możliwości 
rezygnacji i zwrotu 

kosztów. 

Zobowiązanie 
bieżące na 

na koniec 
okresu 
obowiązywania 
umowy 

Brak
Przedłużenie Software 

Assurance 
Przedłużenie Software 

Assurance 
Przedłużenie umowy lub 

wykupienie licencji 

Dostępne 
produkty 

Brak Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Prawa 
użytkowania 

Brak

Prawa do instalacji 
oprogramowania w 

fizycznym lub wirtualnym 
środowisku 


systemu operacyjnego 

Prawa do instalacji 
oprogramowania w 

fizycznym lub wirtualnym 
środowisku 


systemu operacyjnego 

Prawa do instalacji 
oprogramowania w 

fizycznym lub wirtualnym 
środowisku 


systemu operacyjnego 

Opcje 
wdrożenia u 
klienta 

Brak

Bardziej zaawansowane 
wymagania dotyczące 
wdrażania: prawa do 

przełączania awaryjnego, 
uprawnienia do 

odzyskiwania danych po 
awarii, nieograniczona 

wirtualizacja itp. Korzyści 
dozwolone przez SA.

Bardziej zaawansowane 
wymagania dotyczące 
wdrażania: prawa do 

przełączania awaryjnego, 
uprawnienia do 

odzyskiwania danych po 
awarii, nieograniczona 

wirtualizacja itp. Korzyści 
dozwolone przez SA.

Bardziej zaawansowane 
wymagania dotyczące 
wdrażania: prawa do 

przełączania awaryjnego, 
uprawnienia do 

odzyskiwania danych po 
awarii, nieograniczona 

wirtualizacja itp. Korzyści 
dozwolone przez SA.

Prawa do 
korzystania z 
licencji w 

Azure 

Brak

Uprawnienia do 
przypisywania licencji do 

maszyn wirtualnych za 
pomocą Azure Hybrid 
Benefit lub Licencja 

Mobilność, poprzez 

uprawnienia SA (nie jest 
to dostępne dla 

wszystkich produktów) 

Uprawnienia do 
przypisywania licencji do 

maszyn wirtualnych za 
pomocą Azure Hybrid 
Benefit lub Licencja 

Mobilność, poprzez 

uprawnienia SA (nie jest 
to dostępne dla 

wszystkich produktów) 

Uprawnienia do 
przypisywania licencji do 

maszyn wirtualnych za 
pomocą Azure Hybrid 
Benefit lub Licencja 

Mobilność, poprzez 

uprawnienia SA (nie jest 
to dostępne dla 

wszystkich produktów) 

Prawo do 
wykorzystania 
licencji w 

innych 
chmurach 
publicznych 

Brak

Prawa do przypisywania 
licencji do maszyn 

wirtualnych poprzez 
Licencję Mobilność 

poprzez uprawnienia SA 
(nie jest to dostępne dla 
wszystkich produktów) 

Prawa do przypisywania 
licencji do maszyn 

wirtualnych poprzez 
Licencję Mobilność 

poprzez uprawnienia SA 
(nie jest to dostępne dla 
wszystkich produktów) 

Prawa do przypisywania 
licencji do maszyn 

wirtualnych poprzez 
Licencję Mobilność 

poprzez uprawnienia SA 
(nie jest to dostępne dla 
wszystkich produktów) 

Prawo do 
upgrade’u 

Brak Tak Tak Tak

Prawo do 
downgrade’u 

Brak Tak Tak Tak

Licencje z Sofware Assurance:

CSP Open Open Value 
Open Value 
Subscription 



Typ licencji Subskrypcja Brak Brak Brak

Termin 
płatności 

Z góry za rok lub za trzy 
lata 

Brak Brak Brak

Stałe 
zobowiązania 

Odnowienie subskrypcji 
oprogramowania na 

koniec obowiązywania 
umowy 

Brak Brak Brak

Dostępne 
produkty 

Windows Server Core 
licenses and CALs, SQL 
Server Core licenses. 

Brak Brak Brak

Prawo do 
lokalnego 
użytkowania 

Prawa do instalacji 
oprogramowania na 

urządzeniu lub w 
wirtualnym 


środowisku systemu 
operacyjnego.

Brak Brak Brak

Opcje 
wdrożenia u 
Klienta 

Bardziej zaawansowane 
wdrożenie wymaga: 
prawa awaryjnego, 


prawa do odzyskiwania 
po awarii, nieograniczonej 

wirtualizacji itp. Jest to 
dozwolone przez 

świadczenia zawarte w 

Software Assurane. 

Brak Brak Brak

Prawa do 
korzystania z 
licencji Azure  

Prawa do przypisywania 
licencji do 


maszyny wirtualne za 
pośrednictwem Azure 


Hybrid Benefit.  

Brak Brak Brak

Prawa do 
korzystania z 
licencji innej 
publicznej 
chmury  

Brak Brak Brak Brak

Prawo do 
upgrade’u 

Tak Brak Brak Brak

Prawo do 
downdrage’u 

Tak Brak Brak Brak

CSP w wersji subskrypcyjnej 

CSP Open Open Value 
Open Value 
Subscription 
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