
Witam 
Poniżej zamieszczam odpowiedzi na zadane pytania. 

1. Czy administracja miejska korzysta obecnie z subskrypcji Microsoft Office 365 do 
licencjonowania swoich komputerów stacjonarnych? 
Tak w ilości pozwalającej na zapoznanie się z produktem. 

 
2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy administracja miejska używa obecnie SKU 

produktu „FromSA” w swojej umowie licencyjnej? 
Nie. 

 
3. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 brzmi „tak”, czy administracja miejska zgodziła się „zrzec się, 

wymienić, odkupić, przenieść, zrezygnować, unieważnić, ulepszyć, przenieść, obciążyć lub na 
wszelkie inne warunki, w tym między innymi ” własność swoich wcześniejszych licencji 
wieczystych w celu uzyskania rabatów od firmy Microsoft? 
Nie. Nie planujemy migracji licencji wieczystych do licencji Microsoft Office 365. 

 
4. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 brzmi „tak”, a odpowiedź na pytanie 3 brzmi „nie”, czy nadal 

jesteś właścicielem licencji wieczystych, z których korzystałeś przed migracją, a jeśli tak, to 
jakie wersje i ilości nadal masz? Ewentualnie, czy poprzednio używane licencje wieczyste 
zostały nabyte w ramach umowy Enterprise Subscription, co oznacza, że licencje wieczyste 
nie były bezpośrednio własnością? 
Nie przeprowadzono migracji. 

 
5. Jeśli administracja miejska nie ma już licencji wieczystych, które były posiadane i używane 

przed migracją i nie zostały 
zrzeczone/oddane/odkupione/odkupione/zaktualizowane/przeniesione (lub inne warunki, w 
tym między innymi) co się z nimi stało? 
Nie przeprowadzono migracji.  
 

 
 
inż. Radosław Słowiński 

Zastępca Dyrektora ds. technicznych 

Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin 

tel. 914351138, kom. 694946127 

 
From: Admin Support <admin.support@vl.eu>  
Sent: Monday, December 12, 2022 5:34 PM 
To: boi@um.szczecin.pl 
Cc: Admin Support <admin.support@vl.eu> 
Subject: FW: Access to Information request 
 
Do tych których może to dotyczyć, 
 
Poniżej znajduje się prośba o informacje: 
 
1. Czy administracja miejska korzysta obecnie z subskrypcji Microsoft Office 365 do licencjonowania 
swoich komputerów stacjonarnych? 
 
2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy administracja miejska używa obecnie SKU 
produktu „FromSA” w swojej umowie licencyjnej? 



 
3. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 brzmi „tak”, czy administracja miejska zgodziła się „zrzec się, 
wymienić, odkupić, przenieść, zrezygnować, unieważnić, ulepszyć, przenieść, obciążyć lub na wszelkie 
inne warunki, w tym między innymi ” własność swoich wcześniejszych licencji wieczystych w celu 
uzyskania rabatów od firmy Microsoft? 
 
4. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 brzmi „tak”, a odpowiedź na pytanie 3 brzmi „nie”, czy nadal jesteś 
właścicielem licencji wieczystych, z których korzystałeś przed migracją, a jeśli tak, to jakie wersje i 
ilości nadal masz? Ewentualnie, czy poprzednio używane licencje wieczyste zostały nabyte w ramach 
umowy Enterprise Subscription, co oznacza, że licencje wieczyste nie były bezpośrednio własnością? 
 
5. Jeśli administracja miejska nie ma już licencji wieczystych, które były posiadane i używane przed 
migracją i nie zostały zrzeczone/oddane/odkupione/odkupione/zaktualizowane/przeniesione (lub 
inne warunki, w tym między innymi) co się z nimi stało? 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
James Campbell | Inside Sales Executive 
james.campbell@valuelicensing.com  
 
+44 (0) 1332 411 927 

+44 (0) 7444 621 529 
 
Office: +44 (0) 207 993 6041  
 
ValueLicensing, St. Katherines House, Mansfield Road, Derby, DE1 3TQ, United Kingdom  
Website | Buy Licences | Sell Your Licences 
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From: Admin Support  
Sent: 24 November 2022 16:11 
To: boi@um.szczecin.pl 
Subject: Access to Information request 
 
To whom it may concern, 

 

Please find below a request for information: 

 

1. Is the municipal administration currently using a Microsoft Office 365 

subscription to licence its desktops? 

 

2. If the answer to question 1 is yes, is the municipal administration currently using 

the “FromSA” product SKU in its licensing agreement? 

 

3. If the answer to question 1 is yes, did the municipal administration agree to 

‘relinquish, trade up, bought back, transferred, given up, voided, 

upgraded, transitioned, levied up, or any other terms including, but not 

limited to” the ownership of its prior perpetual licences in order to obtain 

discounts from Microsoft? 

 

4. If the answer to question one is yes and the answer to question 3 is no, do you 

still, therefore, have ownership of the perpetual licences you were using prior to 

migration, and if so what versions and quantities do you still have? Alternatively, 

were your previously used perpetual licences acquired in an Enterprise 

Subscription agreement meaning the perpetual licences were not owned outright? 

 

5. If the municipal administration no longer has the perpetual licences that were 

owned and used prior to migration and have not relinquished/traded-in/levied 

up/bought back/upgraded/transitioned (or any other terms including, but not 

limited to) what has happened to them? 

 
Kind Regards, 
 
Carrie Middleton | Head of Finance 
Carrie@jjhent.com 
 
+44 (0) 1332 417 026 

+44 (0) 7780 008944 
 
Office: +44 (0) 207 993 6041  
 
ValueLicensing, St. Katherines House, Mansfield Road, Derby, DE1 3TQ, United Kingdom  
Website | Buy Licences | Sell Your Licences 
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