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Regulamin 
określający specyfikę i zasady istnienia, współtworzenia oraz użytkowania studia programistycznego i jego produktów 

Polish Games Studio 
 

regulamin zatwierdzony dnia 31 maja 2015 roku, 

z późn. zm. z dn. 

20 maja 2016 roku 

 

 

§1 Postanowienia wstępne 
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie: 

1) Regulamin – niniejszy dokument. 
2) Studio – studio programistyczne będące głównym aspektem Regulaminu. 
3) Współwłaściciel oraz Właściciel – osoba fizyczna będąca bezpośrednim posiadaczem 

Studia oraz jego przedstawicielem. 
4) Udział – poziom własności Studia na Współwłaściciela względem dochodów  

i zabezpieczeń finansowych jego Wydziałów oraz ogólnego wkładu finansowego na rzecz 
Studia. 

5) Wydział – jednostka podziału Studia, będąca w części lub w pełni od niego zależną, 
zarządzana przez jednego z Współwłaścicieli. 

2. Regulamin dotyczy Studia, którego nazwa oficjalna to Polish Games Studio. 
3. Przestrzeganie postanowień Regulaminu jest obowiązkiem każdej osoby jakkolwiek 

związanej z Studiem, o ile Regulamin lub przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej nie stanowią inaczej. 

4. Regulamin stanowi akt cywilnoprawny między: 
– Współwłaścicielami, 
– osobami korzystającymi z dzieł i produktów Studia, 
– innymi osobami jakkolwiek związanymi z Studiem. 

5. Zatwierdzenia Regulaminu oraz jego nowych wersji dokonywać mogą jedynie 
Współwłaściciele. 
1) W celu zatwierdzenia Regulaminu wymagane jest zapoznanie się oraz zaparafowanie  

go przez wszystkich Współwłaścicieli. 
2) (uchylony) 

a) (uchylony) 
6. W przypadku sprzeczności lub powtórzeń w Regulaminie brana pod uwagę jest wersja 

bardziej wnikliwa. 

§2 Specyfika oraz zasady istnienia i działania Studia 
1. Studio stanowi formę zrzeszenia się Współwłaścicieli pod jedną marką (tj. Studiem). 

1) Zrzeszenie to jest jednoznaczne z przekazaniem części lub pełni praw do swoich dzieł 
Studiu przez Współwłaściciela. 
a) Przekazanie praw (o których mowa w pkt 1) musi zostać w pełni wykonane  

w terminie 7 dni od dołączenia danego Współwłaściciela do Studia. 
2. Studio działa nieodpłatnie oraz nie może pozyskiwać zysków materialnych i pieniężnych. 

1) Wyjątek stanowią darowizny, z których Studio może korzystać do pokrycia wydatków  
lub w formie zabezpieczenia finansowego. 
a) Darowizny mogą być przekazywane na Studio, Wydział lub konkretny produkt 

Wydziału zgodnie z zasadami określonymi dla danej rzeczy. 
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2) W sytuacjach specyficznych Studio może pozyskać zyski pieniężne, poprzez wpłaty 
(niebędące darowiznami) na rzecz danego Wydziału. 
a) Dana wpłata nie może jednorazowo przekraczać 199,99 zł.1 

3) Współwłaściciel ma prawo przekazać Studiu sumę pieniężną rocznie nie przekraczającą 
9999,99 zł.2 
a) Jednorazowa wpłata nie może być większa niż 999,99 zł. 
b) Pieniądze z ów wpłat przechowywane mogą być u danego Współwłaściciela 

dokonującego wymienionej wpłaty z uwzględnieniem u niego własności Studia  
nad daną kwotą oraz zastrzeżeniem wypłacalności ów Współwłaściciela. 

c) Dana wpłata może być przechowywana na dowolnym koncie bankowym lub serwisie 
internetowym w celu poprzez nią określonym. 

d) Dany przekaz pieniężny może dotyczyć konkretnego celu ów wpłaty. 
e) Wpłata dokonana przez Współwłaściciela jest traktowana jako część wliczająca  

się do jego Udziałów. 
f) Współwłaściciel dokonujący danej wpłaty musi przygotować jej stosowny opis, 

dostępny dla innych Współwłaścicieli. 
g) Jeśli dana wpłata została przekazana na określony cel zapłaty usługi zewnętrznej, 

wymagane jest prawne wykazanie jej. 
3. Studio nie może zatrudniać pracowników ani bezpośrednio zrzeszać pod swoją marką osób 

niebędących Współwłaścicielami. 
1) Odstępstwo stanowią regulacje dotyczące danego produktu Wydziału oraz wzajemnego 

stosunku osób ów produkt tworzących. 
a) Nie stanowi to zezwolenia na uznawanie danych osób za będące zaangażowane 

bezpośrednio w Studio. 
b) Współwłaściciel może przekazać pewną sumę pieniężną, ze swoich Udziałów,  

na rzecz innej osoby zaangażowanej w tworzenie danego produktu, jeśli pełna kwota 
takowych działań (na wszystkie osoby) nie przekroczy 45% jego Udziałów. 

4. Studio nie może ulec sprzedaży na rzecz innego podmiotu. 
5. Własnością Studia jest domena internetowa polishgames.net oraz przestrzeń dyskowa 

hostingów (korzystających z klastrów IPv4 87.98.239.40 oraz 51.254.32.85) których Studio 
używa do przechowywania danych jawnych i tajnych oraz strony internetowej i innych plików 
wymaganych przez Studio i produkty Wydziałów. 
1) Pliki i programy przechowywane na hostingu Studia są wyłączną własnością Studia. 

a) Dzieła stworzone przez Właściciela danego Wydziału są jego pośrednią własnością  
w czasie ich należenia do Studia. 

2) Współwłaściciele gwarantują ciągłość istnienia i działania strony internetowej Studia  
do momentu rozwiązania Studia. 
a) Odstępstwo stanowi sytuacja, gdy winą za jej zaistnienie obarczyć nie można Studia 

ani żadnego z Współwłaścicieli, tudzież jeśli spowodowana jest przez renowację, 
która ogłoszona była z trzydniowym wyprzedzeniem. 

b) Każdy Współwłaściciel jest zobowiązany do świadczenia finansowego wsparcia 
Studia po równą, lub inną wspólnie ustaloną, kwotę pieniężną. 

                                                            
1
 Przychód nieprzekraczający maksymalnej kwoty określonej w art. 30 pkt 5a Ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 
2
 Wartość nieprzekraczająca kwoty wolnej od podatku względem art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków  

i darowizn. 
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c) Niestosowanie się do lit b., bez podania akceptowalnej przyczyny takiego działania, 
skutkować może wydaleniem danego Współwłaściciela ze Studia, po wydaniu 
takowej decyzji przez większość Współwłaścicieli. 

d) W sytuacji określonej w lit. c, po wydaleniu danego Współwłaściciela ze Studia, jego 
Udziały przechodzą na rzecz Studia i są rozdysponowywane między Współwłaścicieli 
zgodnie z wzajemnymi postanowieniami. 

3) Pakiet każdej klasy produktu Studia, napisanego w języku programowania Java3, musi 
zaczynać się od net.polishgames.nazwa., gdzie nazwa oznacza sygnaturę danego 
produktu. 
a) Wyjątek stanowią produkty, których zmiany nazw pakietów mogą skutkować 

destabilizacją lub niezgodnością programów zależnych oraz gdy dotyczą wersji 
produktów wydanych przed ich przyłączeniem do Studia. 

b) Wielkość liter w nazwach pakietów jest dowolna. 
c) Wymóg określony w pkt. 3 może zostać zwolniony w innej sytuacji, niż wymieniona 

w lit. a, tylko z uzasadnionych przyczyn, które dany Współwłaściciel ma obowiązek 
podać, jeśli jakakolwiek osoba będzie się ubiegała o takowej wiedzy uzyskanie. 

4) Zaleca się, aby każdy produkt Studia, napisany w języku C#4, korzystał z przestrzeni nazw 
zaczynających się od PGS.nazwa, gdzie nazwa oznacza sygnaturę danego produktu. 

5) Każdemu Wydziałowi przysługuje subdomena strony internetowej Studia. 
6. Studio, w formie obowiązującej w dniu jego założenia, istnieć może najpóźniej do dnia  

31 sierpnia 2017 roku. 
1) Po upływie tego terminu Studio zawiesza swoją działalność do momentu zaktualizowania 

postanowień jego specyfiki działania oraz istnienia. 
a) Okres zawieszenia, w tej sytuacji,  nie może trwać dłużej niż 91 dni. 

2) Do tego czasu dopuszczalne są aktualizacje Regulaminu oraz zmiany w zasobach Studia. 
3) Począwszy od 1 marca 2017 roku, Studio może przekształcić się w inny rodzaj spółki,  

niż określony w ust. 17. 
a) Aby było to możliwe wymagane jest przedsięwzięcie odpowiednich kroków przez 

wszystkich Współwłaścicieli. 
b) Po minięciu okresu czasu określonego w ust. 6, jedną z możliwości zmiany 

postanowień specyfiki działania i istnienia Studia, pozostaje jego przekształcenie  
w inny rodzaj spółki, o czym mowa w pkt. 3. 

7. Studio może zostać rozwiązane po upływie 21 dni od publicznego oświadczenia ów sytuacji 
oraz podpisania dokumentów stanowiących rozwiązanie Studia przez wszystkich 
Współwłaścicieli. 
1) Studio może zostać zawieszone decyzją większości Współwłaścicieli po upływie  

7 dni od wydania publicznego oświadczania ów sytuacji. 
a) Okres zawieszenia, w tej sytuacji,  nie może trwać dłużej niż 35 dni. 

2) Efektem rozwiązania Studia jest zwrot pełni praw do dzieł pierwotnie przekazanych 
Studiu przez Współwłaściciela, podział zysków (na bazie Udziałów) między 
Współwłaścicieli i oficjalnemu zamknięciu Studia oraz zlikwidowanie materiałów 
wewnętrznych należących do Studia (a których podział między Współwłaścicieli  

                                                            
3
 Oficjalna strona internetowa języka programowania Java (należącego do korporacji Oracle): 

http://www.java.com/  
4
 Język C# jest częścią platformy sprzętowej o nazwie .NET Framework należącej do spółki Microsoft. Oficjalna 

strona internetowa platformy .NET Framework:  http://msdn.microsoft.com/netframework/  
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jest niemożliwy) i zniszczeniu danych tajnych będących dotychczasową własnością 
Studia. 
a) Procedura rozwiązywania Studia musi zostać wykonana w terminie 7 dni. 

3) Po upływie czasu trwania zawieszenia Studia automatycznie rozpoczęte zostają procedury 
rozwiązywania Studia. 

4) Okres zawieszenia Studia może zostać przerwany poprzez publiczne oświadczenie 
takowej woli jednego z Współwłaścicieli po co najmniej 7 dniach od czasu rozpoczęcia 
ów zawieszenia. 
a) Po takowym oświadczeniu Studio wraca do stanu wyjściowego po 7 dniach. Wyjątek 

stanowi sytuacja, gdy w czasie 7 dni od wydania ów oświadczenia okres zawieszenia 
Studia mija, skutkując jego rozwiązaniem. Wówczas jedynym sposobem zakończenia 
okresu zawieszenia Studia jest wspólne publiczne oświadczenie wszystkich 
Współwłaścicieli. 

b) Po zaktualizowaniu postanowień specyfiki i działania Studia, o czym mowa  
w ust. 6 pkt 1, okres zawieszenia Studia zostaje natychmiast przerwany. 

8. Współwłaściciel może opuścić Studio, po okresie 14 dni od złożenia publicznego 
oświadczenia woli. 
1) Efektem opuszczenia Studia przez Współwłaściciela jest zwrócenie mu praw do jego dzieł 

(z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa ich przekazania stanowiła inaczej) w terminie  
7 dni od opuszczenia Studia przez danego Współwłaściciela oraz przekazanie  
mu odpowiednich Udziałów pieniężnych, nie licząc kwot które dobrowolnie przekazał  
na rzecz Studia, a którymi Studiu bezpośrednio już nie dysponuje. 

2) Współwłaściciel może oficjalnie wycofać swoją wolę w wymienionym okresie  
14 dni od uiszczenie ów oświadczenia woli. 

3) Przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy Właściciel w danym momencie jest tylko jeden. 
a) Wówczas Właściciel nie ma możliwości opuszczenia Studia, a jedynie prawo  

do rozwiązania Studia5. 
4) Opuszczenie Studia przez Współwłaściciela jest jednoznaczne z wymogiem aktualizacji 

Regulaminu zgodnie z wynikającymi zmianami. 
a) Zatwierdzenia zmiany Regulaminu, w tej sytuacji, może dokonać jeden  

z pozostających Współwłaścicieli. 
5) W przypadku wydalenia danego Współwłaściciela ze Studia, decyzją większości 

Współwłaścicieli, o czym mówi ust. 5 pkt. 2 lit. c, lub w przypadku powstania konfliktu 
między Współwłaścicielami, którego rozstrzygnięcie przez mediatora skutkuje takimi 
konsekwencjami, o czym mówi ust. 18 pkt. 2 lit. a, uznaje się identyczne procedury,  
co przy opuszczeniu Studia przez danego Współwłaściciela, bez wymogu podania 
oświadczenia woli danego Współwłaściciela, oraz z zwolnieniem pkt. 2-3, zgodnie  
i na rzecz z ust. 5 pkt. 2 lit. d, z zastrzeżeniem odebrania danemu Współwłaścicielowi 
jego udziałów (zwolniona jest część pkt. 1, stanowiąca o przekazaniu Współwłaścicielowi 
odpowiednich Udziałów pieniężnych). 
a) Wydalenie danego Współwłaściciela ze Studia wykonane zostać musi w terminie  

7 dni od podjęcia takowej decyzji przez większość Współwłaścicieli. 
b) Wycofanie decyzji, o wydaleniu danego Współwłaściciela ze Studia, może zostać 

podjęte większością 2 3�  głosów Współwłaścicieli odnośnie wycofania takowej decyzji 

w terminie 7 dni od podjęcia pierwotnej decyzji. 
9. (uchylony) 

                                                            
5
 O czym stanowi §2 ust. 7 Regulaminu. 
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10. Sumarycznych rozliczeń finansowych za Studio dokonują wszyscy Współwłaściciele  
po równą kwotę. 
1) W przypadku  rozliczeń finansowych za konkretny Wydział, obowiązują postanowienia  

z §4 ust 5. 
11. Współwłaściciel musi być osobą fizyczną z ograniczoną lub pełną zdolnością do czynności 

prawnych.6 
1) Współwłaściciel może być osobą nieletnią, jeśli ukończył lat szesnaście.7 
2) Od Współwłaściciela, jeśli jest osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, 

wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego na działanie ów Współwłaściciela 
na rzecz Studia.8 

12. Studio nie jest osobą prawną, a jedynie formą zrzeszenia Współwłaścicieli9. 
13. Współwłaściciele zobowiązani są do świadczenia między sobą wzajemnej pomocy w zakresie 

dotyczącym ich produktów. 
14. Z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez Współwłaścicieli lub inne osoby związane 

z Studiem (w tym użytkowników produktów Studia) mogą zostać wyciągnięte stosowne 
konsekwencje, łącznie z zgłoszeniem takowej sytuacji do odpowiednich instytucji 
sądowniczych. 

15. (uchylony) 
16. Na dzień wydania tej wersji Regulaminu, Współwłaścicielami są: 

– Bartosz Konkol (ur. dnia 4 lutego 1999 roku) 
– Andrzej Chmiel (ur. dnia  26 października 1995 roku) 
– Łukasz Świs (ur. dnia 20 grudnia 1998 roku) 

17. Studio prawnie stanowi spółkę cywilną. 
18. W przypadku wystąpienia wewnętrznych konfliktów między Współwłaścicielami, które mogą 

znacząco zdestabilizować Studio, decyzją połowy Współwłaścicieli powołać można 
bezstronnego mediatora spoza Studia, którego zadaniem byłoby rozstrzygnięcie sporu. 
1) Mediator może zostać opłacony z środków finansowych Studia. 

a) Opłata ta nie może wynieść więcej, niż 2.5% funduszy Studia (nie licząc środków 
należących do Wydziałów). 

b) O konkretnej wartości kwoty takowej opłaty decydują Współwłaściciele, którzy 
powołują danego mediatora. 

2) Aby decyzja mediatora mogła być wcielona w życie, wymagane jest jej poparcie przez 
minimum 1 3�  Współwłaścicieli. 

a) Decyzją mediatora może być kara pieniężna nakładana na członków stron konfliktu, 
podjęcie decyzji o wydaleniu ich ze Studia lub polubowne zakończenie sporu  
na zasadach, które nie skutkują żadnymi restrykcjami. 

b) Decyzja mediatora dotyczyć może konkretnego Współwłaściciela, całej strony 
konfliktu, lub wszystkich osób, które w sporze uczestniczą. 

c) Decyzja mediatora nie musi być jednakowa względem wszystkich osób, wobec 
których zarządzone zostają restrykcje. 

19. Studio podzielone jest na Wydziały, względem których Współwłaściciel posiada własne 
Udziały.10 

                                                            
6
 Zgodnie z art. 14 Kodeksu cywilnego. 

7
 Wiek zgodny i przekraczający minimalny określony w art. 12 i 15 Kodeksu cywilnego. 

8
 Zgodnie z art. 17-18 Kodeksu cywilnego. 

9
 O czym stanowi §2 ust. 1 Regulaminu. 

10
 Zasady i sposób działania Wydziałów i spraw z nimi związanych, znajdują się w §4 Regulaminu. 
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3. Wydziały różnią się od siebie specyficznymi zasadami określającymi każdy z nich, jednakże 
muszą być zgodne z postanowieniami Regulaminu. 

4. Każdy Wydział może posiadać dowolną liczbę produktów niezależnie od aktualnego stanu  
ich publikacji. 

5. Rozliczeń finansowych za dany Wydział dokonuje jego Właściciel. 
6. Właściciel danego wydziału jest zobowiązany odprowadzać stosowny podatek od uzyskanych 

zysków i funduszy. 
1) W przypadku dochodów ogólnych Studia, obowiązek podatkowy jest dzielony po równo 

między Współwłaścicieli. 
2) Nie dotyczy, gdy poziom danych zysków, funduszy i dochodów Wydziału jest równy  

0,00 zł. 
7. Wydział jest zobowiązany do kwartalnego odprowadzania 25% uzyskanych dochodów  

(w danym kwartale) do głównych funduszy Studia. 
1) Nie dotyczy, gdy poziom dochodów w danym kwartale wynosi 0,00zł. 

8. Udział wylicza się jako pełną kwotę przekazaną przez danego Współwłaściciela na rzecz 
Studia17 oraz połowę sumarycznych funduszy Wydziałów których jest on Właścicielem. 
Dodatkowo do uzyskanej kwoty dolicza się pozostałą wartość funduszy Studia i wszystkich 
Wydziałów podzieloną przez liczbę Współwłaścicieli. 

9. Wydział może tworzyć produkty których przeznaczeniem jest działalność własna (tj. Studia) 
lub przekazywanie ich na rzecz innych podmiotów, z zastrzeżeniami określonymi  
w Regulaminie oraz zasadami dotyczącymi danego produktu. 

§5 Regulacje dotyczące funkcjonowania grup projektowych 

1. Decyzją minimum dwóch Współwłaścicieli, może zostać powołana grupa projektowa. 
2. Celem grupy projektowej jest zrzeszanie wybranych Wydziałów, należących  

do Współwłaścicieli, którzy ów grupę projektową powołali. 
1) Wszystkie produkty określonych Wydziałów, oraz stosunki osób ów produkty 

tworzących, w swoich postanowieniach zgodne muszą być z §2 ust. 3 pkt. 1. 
2) Współwłaściciele, działający w danej grupie projektowej, są zobowiązani  

do współpracowania z sobą, na podstawie §2 ust. 13. 
3. Grupa projektowa to forma wewnętrznej współpracy osób pośrednio związanych ze Studiem, 

którzy współtworzą produkty Wydziałów, bez jednoczesnego wymogu bycia 
Współwłaścicielami. 

4. Osoby zaangażowanej w grupę projektową dotyczą ogólne regulacje Studia,  postanowienia 
Wydziałów, których dane produkty współtworzą, oraz indywidualne zasady odnośnie grup 
projektowych, do których należą. 

5. Grupa projektowa podzielona jest na pomniejsze projekty, których celem jest realizacja 
określonego produktu danego Wydziału. 
1) Osobą nadzorującą dany projekt jest jego opiekun. 

a) Opiekunem projektu może być wyłącznie jeden z Współwłaścicieli, którzy powołali 
określoną grupę projektową. 

b) Ów osoba, będąca już opiekunem w jakimkolwiek projekcie danej grupy projektowej, 
nie może objąć nadzoru nad innym projektem dopóki nie zrzeknie  
się dotychczasowego statusu opiekuna. 

c) Współwłaściciel może być zaangażowany w większą liczbę grup projektowych 
(łącznie z obejmowaniem nadzoru nad danym ich projektem), pod warunkiem,  
że w żadnej z nich nie dopuszcza się sytuacji określonej w lit. b. 
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2) Opiekun ma prawo wydalić osobę współtworzącą projekt, po wcześniejszym określeniu, 
wobec wszystkich członków grupy projektowej oraz Współwłaścicieli, powodów 
wystąpienia takowej sytuacji. 
a) Opiekun nie może wydalić innego Współwłaściciela. 
b) Za odejście z grupy projektowej rozumie się nie przynależnie danej osoby do żadnych 

projektów, przez ów grupę zarządzanych. 
c) Osoba zaangażowana w daną grupę projektową może ją w dowolnej chwili opuścić, 

pod warunkiem wytłumaczenia opiekunom projektów, z którymi była związana, 
powodów swojego odejścia. 

3) Projekt danej grupy projektowej przestaje istnieć, gdy nie posiada on swojego opiekuna 
ponad okres czasu, gdy może być przejęty przez innego Współwłaściciela.18 
a) W celu zlikwidowania określonego projektu, jego opiekun musi zrzec się nadzoru  

na nim. 
b) Projekt pozbawiony opiekuna może zostać przejęty w ciągu trzech dni przez innego 

Współwłaściciela, pod warunkiem spełniania pkt. 1 lit. b-c. 
c) Grupa projektowa przestaje istnieć w momencie zlikwidowania ostatniego projektu 

należącego do niej. 
6. Ewentualne przekazanie pewnej kwoty pieniężnej, będącej części Udziałów danego 

Współwłaściciela, na rzecz innej osoby współtworzącej projekt jego Wydziału, który znajduje 
się w określonej grupie projektowej, odbywać się może wyłącznie na zasadach identycznych, 
jak te określone w §2 ust. 3 pkt. 1 lit. b. 

 

Rybnik/Stargard Szczeciński, dn. 31 maja 2015 roku 
Postanowienia końcowe: 
§1.  Niniejszy regulamin stworzony został w oparciu o normy prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej  
na dzień 28 kwietnia 2015 roku. 
§2.  Odwołania od postanowień niniejszego regulaminu składać można w terminie 3 dni od daty jego wydania.  
§3.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2015 roku o godzinie 23:59. 

Rybnik/Stargard Szczeciński/Kraków/Grudziądz, dn. 20 maja 2016 roku 
Postanowienia końcowe: 
§1.  Odwołania od zmian wprowadzonych do niniejszego regulaminu składać można w terminie 7 dni od daty jego 
wydania.  
§3.  Niniejsza zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 22 maja 2016 roku o godzinie 23:59. 

 

 

 
 
 
 

.................................................................................................... 
                  (podpisy osób upoważnionych do zatwierdzenia niniejszego regulaminu) 

                                                            
18

 O czym stanowi §5 ust. 5 pkt. 3 lit. b Regulaminu. 


