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z dnia 23 listopada 2016 roku 

 

dotycząca studia programistycznego 

Polish Games Studio 

 

1. Niniejsza uchwała dotyczy studia programistycznego o nazwie Polish Games Studio (zawiązanego 
dnia 1 czerwca 2015 roku przez Bartosza Konkola oraz Krzysztofa Frytę), zwanego dalej Studiem,  
a jej treść oparto na regulaminie (w wersji zatwierdzonej 21 października 2016 roku) określającym 
specyfikę i zasady istnienia, współtworzenia oraz użytkowania Studia i jego produktów, który dalej 
zwany będzie Regulaminem. 

2. Uchwala się, co następuje: 
a) zgodnie z §2 ust. 8 pkt. 6 Regulaminu, odbiera się Łukaszowi Świsowi wszelkie prawa  

do jego produktu w postaci serwera gry Minecraft o nazwie Rhenowar; decyzja ta może 
zostać podjęta, ponieważ rzeczony produkt od stycznia do 16 maja b.r. należał  
do Krzysztofa Fryty (co stanowi ponad 40% sumarycznego czasu jego opieki  
nad ów produktem), a w czasokresie ostatnich 9 miesięcy stanowił on główny i jedyny 
aktywnie rozwijany aspekt pracy Studia, który angażował wszystkie osoby działające  
na rzecz rozwoju projektów Studia, 

b) zgodnie z §2 ust. 8 pkt. 6 lit. a Regulaminu, prawa do serwera gry Minecraft o nazwie 
Rhenowar przekazuje się na rzecz Wydziału (w myśl brzmienia nazwy określonej  
w §1 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu) o nazwie ExtrasMC, należącego do Bartosza Konkola, 

c) przyjmuje się oczekiwania Łukasza Świsa zawarte w jego oświadczeniu z dnia  
3 listopada 2016 roku, jednakże wyłączenie w części dotyczącej zamieszczania jego imienia  
w stosownych miejscach przy dotychczasowym jego produkcie (tj. serwerze gry Minecraft  
o nazwie Rhenowar); decyzja ta może zostać podjęta, ponieważ w ów oświadczeniu  
Łukasz Świs odnosi się do produktu odebranego mu niniejszą uchwałą, co unieważnia  
mu podejmowanie decyzji w sprawach ów produktu i dysponowanie nim, a ewentualne 
przyjęcie części lub całości danej treści ów oświadczenia leży wyłącznie w kwestii Studia, 

d) dłużność Łukasza Świsa wobec Studia zostaje pomniejszona z kwoty 445.36 PLN do kwoty 
300.00 PLN, a czas jej spłaty zostaje wydłużony do dnia 10 maja 2017 roku i rozłożony  
na sześć rat płaconych po 50.00 PLN, poprzez przelewy, do dziesiątego dnia każdego 
miesiąca począwszy od grudnia 2016 roku, z możliwością maksymalnie dwukrotnego 
zaniechania wykonania danego miesięcznego przelewu, jednakże każdorazowe dopuszczenie 
się takiej sytuacji skutkować będzie wydłużeniem okresu spłaty o kolejny zaległy miesiąc; 
decyzja ta została podjęta podczas rozmowy z Łukaszem Świsem, przeprowadzonej  
16 listopada 2016 roku; jednocześnie Łukasz Świs zapewnił słownie,  
iż do 25 listopada 2016 roku przedłoży oświadczenie, w którym zobowiąże się do spłaty  
w/w zadłużenia – nieotrzymanie przez Studio ów oświadczenia w wymienionym terminie 
skutkować będzie podtrzymaniem niepomniejszonej kwoty zadłużenia w wysokości  
445.36 PLN płatnej w całości do dnia 26 lutego 2017 roku, zgodnie z oświadczeniem 
Łukasza Świsa podpisanym przez niego dnia 16 maja 2016 roku oraz późniejszymi 
ustaleniami dotyczącymi wydatków na rok 2016. 

3. Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Współwłaścicieli (w myśl 
brzmienia nazwy określonej w §1 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu), tj. Bartosz Konkol oraz Andrzej Chmiel, 
i wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2016 roku. Jednocześnie musi zostać upubliczniona 
najpóźniej z momentem wejścia w życie.  
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