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Warunki członkowstwa 
Należy uważnie zapoznać się z treścią poniższych postanowień 

 
Decyzję o nadaniu członkowstwa Konsorcjum PlanetLab („PlanetLab”) podejmuje PlanetLab według własnego i 
wyłącznego uznania. Zawiadomienie o nadaniu statusu członka zostanie przekazane wyżej wskazanemu 
wnioskodawcy („Członkowi”) w ciągu trzydziestu (30) dni od przesłania niniejszej Umowy Członkowskiej na 
powyższy adres. Zawiadomienie zostanie przesłane do upoważnionego przedstawiciela do spraw technicznych 
oraz przedstawiciela ds. administracyjnych. 
 
Po otrzymaniu zawiadomienia („Data Przystąpienia”), Członek zobowiązuje się przestrzegać i przyjmuje warunki 
określone w niniejszej Umowie Członkowskiej, Planie Zarządzania Konsorcjum PlanetLab („Plan Zarządzania”), 
zasadach właściwego korzystania („ZWK”) oraz uwagach do projektów PlanetLab („UP”), (łącznie zwanych 
„Polityką PlanetLab”), dostępnych na stronie www.planet-lab.org („Strona PlanetLab”) i stanowiących integralną 
cześć niniejszej Umowy. Członek niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Polityką PlanetLab dostępną na Stronie 
PlanetLab w wersji aktualnej na dzień podpisania niniejszej Umowy. 
 
Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy. Okres członkowstwa rozpoczyna się wraz z Datą Przystąpienia i 
trwa przez okres jednego (1) roku („Okres Wstępny”), a następnie zostaje automatycznie przedłużony o dwa 
kolejne okresy jednego roku („Okresy Przedłużenia”) na okres w sumie trzech (3) lat, po upływie których 
Członek może ponownie ubiegać się o trzyletni (3) okres członkowstwa. Niniejsza Umowa Członkowska ma moc 
wiążącą i wchodzi w życie wobec stron wraz z ich pracownikami, agentami, przedstawicielami i następcami. 
 
Członek może wypowiedzieć niniejszą Umowę Członkowską niezależnie od przyczyny, w dowolnym czasie, za 
trzydziesto- (30) dniowym pisemnym wypowiedzeniem przekazanym Dyrektorowi PlanetLab, z tym jednak, że w 
takim przypadku Członkowi nie przysługuje prawo do zwrotu składek ani opłat uiszczonych bądź należnych 
PlanetLab. PlanetLab również może rozwiązać niniejszą Umowę Członkowską w dowolnym czasie, za 
trzydziesto- (30) dniowym pisemnym wypowiedzeniem przesłanym Członkowi. 
 
Składek członkowskie. Członek uiszcza należności określone w Planie Zarządzania w ciągu 30 dni od Daty 
Przystąpienia na Okres Wstępny. Opłaty za drugi i trzeci rok płatne będą po upływie, odpowiednio, jednego roku 
i dwóch lat od pierwszej Daty Przystąpienia. Należności obejmują składki członkowskie za okres 12 miesięcy od 
Daty Przystąpienia Członka i obowiązują nieodwołalnie bez zmian dla całego wstępnego okresu jednego roku. 
 
Obowiązki Członka. Obowiązki Członka (łącznie zwane „Obowiązkami Członka”) określone zostały w niniejszej 
Umowie oraz w Polityce PlanetLab. Dyrektor PlanetLab (za zgodą Komitetu Sterującego) może wprowadzać 
poprawki do Obowiązków Członka za pisemnym zawiadomieniem Członków PlanetLab (przy czym w przypadku 
konfliktu niniejsza Umowa Członkowska i warunki w niej określone mają moc decydującą). Członek otrzymuje 
zawiadomienie o wprowadzeniu poprawki na co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą jej wejścia w życie, przy 
czym poprawka wchodzi w życie i staje się dla Członka wiążąca pod warunkiem, że nie podejmie on decyzji o 
wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Nie zastosowanie się do zasad Polityki PlanetLab może skutkować 
działaniami dyscyplinarnymi podejmowanymi według uznania Dyrektora PlanetLab (za zgodą Komitetu 
Sterującego), włącznie z wypowiedzeniem lub zawieszeniem Członkowstwa. 
 
Koszty i wydatki. Członek pokrywa wszelkie koszty i wydatki wynikające z członkowstwa, włącznie z 
wynagrodzeniem należnym pracownikom i konsultantom Członka przystępującym do PlanetlLab w jego imieniu, 
a także wszelkie koszty podróży i inne wydatki związane z udziałem Członka w działalności PlanetLab. 
Członkowi nie przysługuje zwrot kosztów ze strony PlanetLab. 
 
Własność Intelektualna. PlanetLab prowadzi repozytorium Oprogramowania otrzymanego od Członków z 
przeznaczeniem na wsparcie misji i celów PlanetLab. Oprogramowanie i inna Własność Intelektualna 
udostępniana Członkom pochodzi z jednego z pięciu źródeł: 
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I. Własność Intelektualna i Oprogramowanie przekazane PlanetLab przez Członków 
 

A. Własność Intelektualna. Zamierzając przekazać PlanetLab Własność Intelektualną (za wyjątkiem 
Oprogramowania, które podlega postanowieniom punktu B poniżej), Członek przekazuje 
Dyrektorowi PlanetLab pisemną umowę licencyjną lub umowę cesji Własności Intelektualnej, 
szczegółowo określającą, jakiego rodzaju Własność Intelektualna jest jej przedmiotem, podającą 
warunki i postanowienia dotyczące jej wykorzystania oraz określającą, czy Własność 
Intelektualna podlega obowiązkom wobec osób trzecich. O ile umowa nie zawiera pisemnych 
postanowień o skutku przeciwnym, przyjmuje się, że będąca jej przedmiotem Własność 
Intelektualna jest udostępniana PlanetLab i Członkom nieodpłatnie na zasadzie niewyłącznej 
licencji bez ograniczeń terytorialnych i czasowych (bez prawa sublicencji) do celów 
niekomercyjnych badań akademickich w ramach sieci PlanetLab. Członkowie przekazujący 
Własność Intelektualną mogą zastrzec wszelkie prawa patentowe i autorskie, włącznie z prawem 
do ograniczenia lub zakazu jej komercyjnego wykorzystania lub dystrybucji. PlanetLab nie ma 
obowiązku przyjęcia takiej Własności Intelektualnej; podobnie, żaden Członek nie ma obowiązku 
przekazywania PlanetLab Własności Intelektualnej, zaś przekazanie Własności Intelektualnej lub 
licencji w ramach niniejszej Umowy Członkowstwa nie ma żadnego wpływu na prawa Własności 
Intelektualnej Członka do nie przekazywanej Własności Intelektualnej ani Własności 
Intelektualnej będącej w posiadaniu Członka. Dyrektor powiadamia Członków o otrzymaniu 
Własności Intelektualnej. 

 
B. Oprogramowanie. W przypadku, gdy Członek zamierza przekazać PlanetLab Oprogramowanie, 

Dyrektor PlanetLab udostępnia je na zasadzie „open source” na warunkach zasadniczo 
odpowiadających postanowieniom umów licencji otwartego oprogramowania BSD dostępnych na 
stronie www.opensource.org („Licencja BSD”), przy czym Oprogramowanie udostępniane jest z 
zastrzeżeniem obowiązków wobec osób trzecich, za zgodą Członka je przekazującego oraz z 
zastrzeżeniem innych ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Jeśli Członek i PlanetLab 
zgodzą się udostępniać przekazany kod na zasadzie „open source”, Członek wyraża swoją zgodę 
w formie pisemnej i dołącza stosowne pismo do Oprogramowania przekazywanego w formie 
kodu źródłowego. Ponadto, jeśli Oprogramowanie przekazane przez Członka udostępniane jest na 
zasadzie „open source”, Członek publikuje także niezbędne związane z nim materiały badawcze 
na warunkach i zgodnie z postanowieniami odpowiadającymi warunkom i postanowieniom, 
jakim podlega przekazywane Oprogramowanie. W przypadku, gdyby Członek zamierzał 
wykorzystać lub włączyć Oprogramowanie osób trzecich do materiałów przekazywanych przez 
siebie na zasadzie „open source”, co zgodnie z jego wiedzą ograniczyłoby możliwość 
opublikowania ich w ramach licencji BSD, Członek niezwłocznie poinformuje Dyrektora 
PlanetLab o takim zamiarze oraz o warunkach licencji dotyczącej przekazywanych materiałów. 
Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie możliwości 
wykorzystania lub włączenia uprzednio istniejącego oprogramowania do materiałów badawczych 
przekazywanych na innych warunkach (np. w ramach licencji GPL). Ponadto, żadne z 
postanowień niniejszej Umowy nie stanowi wymogu przekazania przez Członka będącego jego 
własnością Oprogramowania w sposób opisany w niniejszym punkcie. PlanetLab nie ma 
obowiązku przyjąć przekazywanego Oprogramowania; podobnie, żaden Członek nie ma 
obowiązku przekazywania Oprogramowania, zaś przekazanie Oprogramowania w ramach 
niniejszej Umowy Członkowskiej nie ma wpływu na Prawa Własności Intelektualnej do innej nie 
przekazywanej Własności Intelektualnej lub Oprogramowania będącego własnością Członka. 
Dyrektor powiadamia Członków o otrzymaniu Oprogramowania. 

 
II. Własność Intelektualna i Oprogramowanie stworzone wyłącznie przy użyciu składek 

członkowskich PlanetLab 
 

Własność Intelektualna i Oprogramowanie stworzone wyłącznie w wyniku prac finansowanych ze 
składek Konsorcjum określonych w Planie Zarządzania wykorzystywane są do celów i zgodnie z 
misją PlanetLab. Opracowana w ten sposób Własność Intelektualna udostępniana jest Członkowi w 
drodze niewyłącznej licencji na wykorzystanie do tych celów, bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych i 
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terytorialnych. Oprogramowanie stworzone wyłącznie w wyniku takich prac udostępniane jest w 
formie kodu źródłowego jako oprogramowanie „open source” na warunkach i zgodnie z 
postanowieniami zasadniczo odpowiadającym warunkom Licencji BSD, z zastrzeżeniem 
obowiązków wobec osób trzecich oraz innych stosownych ograniczeń prawnych. 
 

III. Własność Intelektualna i Oprogramowanie stworzone przy użyciu składek członkowskich 
PlanetLab we współpracy z Członkiem 

 
A. Własność Intelektualna. Jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Członkowskiej 

Własność Intelektualna stworzona zostanie w wyniku prac prowadzonych wspólnie przez 
Członka i osoby wynagradzane ze składek Konsorcjum (za wyjątkiem Oprogramowania, które 
podlega postanowieniom punktu B poniżej), strony uzgodnią w drodze negocjacji, czy składany 
będzie wniosek patentowy, a jeśli tak, kto składać będzie wniosek oraz dochodzić sądownie i 
bronić wniosku i przyznanego w związku z nim patentu. Członek taki zachowa wszystkie prawa, 
tytuły i korzyści ze stworzonej wspólnie Własności Intelektualnej (włącznie z prawem do 
sublicencji) bez uiszczania jakichkolwiek opłat ani konieczności rozliczania się z drugą stroną lub 
stronami. Udział Konsorcjum w prawach do stworzonej wspólnie Własności Intelektualnej 
podlega postanowieniom Artykułu I powyżej.   

 
B. Oprogramowanie. Oprogramowanie stworzone wspólnie przez Członka(ów) i osoby 

wynagradzane ze składek Konsorcjum udostępniane jest wraz z dokumentacją w formie kodu 
źródłowego na zasadzie „open source” na warunkach i zgodnie z postanowieniami zasadniczo 
odpowiadającym warunkom Licencji BSD, z zastrzeżeniem obowiązków wobec osób trzecich 
oraz innych stosownych ograniczeń prawnych 

 
IV. Własność Intelektualna i Oprogramowanie stworzone przez Członka we własnym zakresie 
 

W przypadku stworzenia przez Członka Własności Intelektualnej lub Oprogramowania we własnym 
zakresie w związku z korzystaniem z sieci PlanetLab, Członek zachowuje wszystkie prawa własności 
do takiego Oprogramowania lub Własności Intelektualnej. Członek może według własnego uznania 
przekazać opracowaną w ten sposób Własność Intelektualną bądź Oprogramowanie zgodnie z 
postanowieniami Artykułu I. Ponadto, Członkowie mogą wykorzystywać i testować będące ich 
własnością Oprogramowanie przy użyciu infrastruktury PlanetLab, z zastrzeżeniem warunków 
niniejszej Umowy Członkowskiej, w tym między innymi postanowień ZWK dostępnych na stronie 
internetowej PlanetLab.  
 

V. Własność Intelektualna i Oprogramowanie stworzone we współpracy pomiędzy Członkami 
 

Członek może zawrzeć umowę o współpracy badawczej z innymi Członkami PlanetLab, o ile 
warunki i działania prowadzone w ramach takiej współpracy nie powodują naruszenia warunków i 
postanowień niniejszej Umowy Członkowskiej, w tym między innymi postanowień ZWK przyjętych 
przez PlanetLab. 

 
Inne licencje. O ile w niniejszej Umowie Członkowskiej nie wskazano inaczej, Członek nie udziela ani nie 
otrzymuje, domyślnie, poprzez estoppel bądź w inny sposób, żadnych praw własności intelektualnej ani też praw 
o innym charakterze. 
 
Poufność. Mimo, iż cele i aspekty techniczne i marketingowe działalności PlanetLab nie są objęte tajemnicą, 
Członkowie podejmują się nie przekazywać osobom nie będącym Członkami projektów dokumentów PlanetLab, 
ujawniać treści zamieszczonych na stronach PlanetLab zastrzeżonych wyłącznie dla Członków, ani też ujawniać 
informacji związanych z wewnętrzną działalnością PlanetLab lub jej planami bez uprzedniego uzyskania 
pisemnego zezwolenia zarządu PlanetLab. Żadne inne materiały ani informacje wymieniane przez Członków w 
ramach działalności PlanetLab nie są uznawane za poufne ani zastrzeżone, o ile nie zostały one ujawnione w 
ramach podpisanej uprzednio przez strony umowy obowiązującej w chwili ich ujawnienia. 
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Reklama. O ile Członek nie wyrazi woli przeciwnej w pisemnym zawiadomieniu przesłanym PlanetLab, przez 
cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Członkowskiej PlanetLab ma prawo do wymieniania go jako 
Członka PlanetLab w wykazach i materiałach marketingowych, między innymi na Stronie PlanetLab oraz we 
wszelkiej swojej korespondencji. Członek może publicznie używać wobec siebie określenia Członek PlanetLab w 
dokumentacji, komunikatach prasowych, broszurach i innych materiałach. Wskazanie członkowstwa przez obie 
strony będzie ograniczać się odpowiednio do nazwy i adresu Członka lub PlanetLab.  
 
Brak gwarancji. WSZELKIE TOWARY, USŁUGI ORAZ MATERIAŁY PISEMNE PRZEKAZYWANE 
PRZEZ PLANETLAB, JEJ AGENTÓW LUB CZŁONKÓW W DOWOLNEJ FORMIE, CZY TO JAKO 
PROJEKT, CZY WERSJA OSTATECZNA, PRZEKAZYWANE SĄ „JAK JEST WRAZ Z WSZELKIMI 
WADAMI” ORAZ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. PLANETLAB NIE UDZIELA GWARANCJI 
SPRZEDAŻNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI TEŻ NIE NARUSZANIA PRAW 
OSÓB TRZECICH. 
 
Ograniczenie odpowiedzialności. PLANETLAB ORAZ JEJ CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC INNYCH CZŁONKÓW PLANETLAB Z TYTUŁU SZKÓD WTÓRNYCH, 
INCYDENTALNYCH, ODSZKODOWANIA KARNEGO BĄDŹ Z TYTUŁU UTRACONYCH ZYSKÓW, 
ANI TEŻ Z TYTUŁU INNYCH SZKÓD WYNIKŁYCH W ZWIĄZKU Z NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA 
LUB UTRATĄ DANYCH, JEŚLI SZKODY TAKIE WYNIKŁY Z DZIAŁAŃ PLANETLAB BĄDŹ Z 
NINIEJSZEJ UMOWY LUB JEJ NARUSZENIA, NAWET, JEŚLI CZŁONEK ZOSTAŁ UPRZEDZONY O 
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie 
interpretowane jako udzielenie jakichkolwiek praw lub podjęcie zobowiązań wobec osób trzecich nie będących 
członkami PlanetLab. 
 
Joint Venture. Niniejsza Umowa nie ustanawia spółki typu joint venture, spółki cywilnej, ani innej formy 
stosunków handlowych pomiędzy Członkami, ani też nie nakłada na strony obowiązku opracowania, 
udostępnienia, korzystania, udzielenia licencji, sprzedaży lub zakupu informacji, produktów, usług bądź 
technologii.  
 
 
 
 


